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GĠRĠġ 
GĠRĠġ 

Sevgili Öğrenci, 

 

Hastalıkların tanınması, teĢhis ve tedavi edilmesi için hastaya çeĢitli tahlil ve tetkikler 

yapılmakta, hastalıkların tanısı için çeĢitli araç-gereçler kullanılmaktadır. Her geçen gün sağlık 

alanındaki teknolojik geliĢmeler hastalıkların tanınmasını, teĢhis edilmesini ve tedavi 

edilmesini kolaylaĢtırmaktadır. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak sizler de bu amaçla kullanılan 

araç-gereçleri, bunların kullanım alanlarını, bakım ve temizliğini bilmek durumundasınız. 

Hastalıkların tanısı için gerekli materyalleri almak, toplamak sizin göreviniz.  

 

ĠĢte bu modül ile teĢhis ve tedavide kullanılan cihazları, tanı için materyal alma ve 

toplama yöntemlerini öğreneceksiniz. 

 

 

 

GĠRĠġ 



 

2 

 



 

3 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

TeĢhis ve tedavide kullanılan cihazları tanıyabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Sağlık kurumlarında teĢhis ve tedavide kullanılan cihazları değiĢik kaynaklardan 

araĢtırıp bilgi edininiz. 

 Bir sağlık kuruluĢuna giderek EKG çekimini izleyiniz. Kullanılan cihazın 

özellikleri ile ilgili bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Hastane uygulamalarında yoğun bakımdaki bilinçsiz hastalara aspirasyonun nasıl 

yapıldığını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarını rapor hâline getiriniz. Sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. TEġHĠS VE TEDAVĠDE KULLANILAN 

CĠHAZLAR 
 

1.1. Monitör 
 

Monitör, görüntü izlemek için kullanılan elektronik cihazların genel adıdır. 

Monitörizasyon, hastanın yaĢamsal güvenliğini artırmak ve fizyolojik parametreler hakkında 

bilgi sahibi olmak amacıyla önemli değiĢkenleri elektronik cihazlar aracılığı ile periyodik bir 

Ģekilde sürekli olarak ölçme ve izleme iĢlemidir.  

 

Monitörizasyon ile hastanın durumunu gösteren çok sayıda veri, tek bir ekrandan 

izlenebilir. Ġleri yaĢam desteği uygulamalarında, yoğun bakımda hayati tehlikesi olan 

hastalarda, doğum sırasında fetal kalp atımlarının devamlı izlenmesinde ve cerrahi 

operasyonda anestezi güvenliğini arttırmak için monitörizasyon uygulanır. Ġstenmeyen 

durumların hemen belirlenmesi, yapılan acil bakım ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi 

monitörizasyon ile mümkündür. Monitörizasyonun amacı; 

 

 Hastadaki klinik değiĢiklikleri ve sorunları erken belirlemek, 

 Hastada kullanılan ilaçların etkilerini izlemek, 

 Hastanın tedaviye verdiği cevabı değerlendirmek, 

 Hastanın fizyolojik parametrelerini izlemektir. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 
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Monitörizasyonda kullanılan monitörlere hastabaĢı monitörü denir. Hastaya ait 

parametreler, monitör ekranda dalga formunda veya sayısal olarak görüntülenir. Monitörde 

batarya, sesli ve görüntülü alarm sistemi bulunur.  

 

HastabaĢı monitörleri genel olarak yoğun bakım ünitelerinde kullanılır. Yoğun bakım 

ünitelerinde birden çok hastanın vücut fonksiyonları kontrol altında tutulmaktadır. Doktor 

veya hemĢire tarafından tüm hastaların vücut fonksiyonları merkezi bir monitörden 

izlenebilmektedir. Merkezi monitörlerde (Central Monitör) ölçülen vücut fonksiyonlarından 

biri normalin dıĢına çıktığında alarm verme yani izleyiciyi uyarma özelliği ile hastaya anında 

müdahale edebilme imkânı sağlar.  

 

Resim 1.1: HastabaĢı monitörü 

1.1.1. Monitörizasyon Yöntemleri  
 

Monitörizasyon yöntemleri, izlenen sistem ve yöntemin tipine göre invaziv ve 

noninvaziv yöntemler olarak sınıflandırılır. Hastada giriĢim gerektirmeyen izlem yöntemlerine 

noninvaziv yöntemler denir. Noninvaziv monitörizasyonda genel olarak; 

 

 Gözlem, 

 Fizik muayene, 

 Endirekt kan basıncı ölçümü , 

 Elektrokardiyografi (EKG), 

 Ensefelografi (EEG), 

 Radyolojik inceleme,  

 Solunum havasındaki gazların tayini, 

 Vücut ısısı ölçümü, 

 Nöromüsküler uyarılara alınan yanıtlar, 

 Serabral kan akımı ölçümü gibi iĢlemler yapılmaktadır. 
 

Hastada belirli bir giriĢim gerektiren izlem yöntemlerine invaziv yöntem denir. 

Arteriyel ve santral venöz kateterler, idrar sondası, nazofarengial ısı propu gibi vücut içindeki 

çeĢitli lümen, boĢluk veya oluĢumlara özel kateterlerin yerleĢtirilmesi iĢlemleri invaziv 

yöntemlere örnek verilebilir. 
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Resim 1.2: Arter kateterizazyonu (invaziv kan basıncı ölçümü) 

1.1.2. Monitör Göstergeleri 
 

Klinik ortamlarda kullanılan monitörlerde yetiĢkin, pediatrik ve neonatal hastalara 

yüksek kaliteli bakım sağlayacak veriler sunmak için standart olarak bulunan göstergeler 

Ģunlardır:   

 

 Elektrokardiyografi (EKG)  

 Arteriyel kan basıncı (NIBP)  

 Ġnvaziv arteriyel kan basıncı (IBP)  

 Solunum sayısı  

 Oksijen satürasyonu  

 Vücut ısısı  

 Entidal karbondioksit (ETCO2 solunum sonu) 

 

Monitörler, kazanç ve basınç sinyallerinin gösterilmesi için SAB (sistolik arter basıncı), 

DAB (diyastolik arter basıncı) ve OAB (ortalama arter basıncı) gibi sayısal değerlerin 

hesaplanması, alarm fonksiyonları, veri depolama, hafıza fonksiyonu, yazdırma fonksiyonu 

gibi pek çok görev üstlenen bir bilgisayar sistemi içermektedir.  

 

Resim 1.3: Monitör ön paneli düğmeleri ve izlenen parametreler 
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1.1.3.  Monitör Görüntü Renkleri ve Kabloları 
 

Monitör çalıĢır konuma getirildiğinde açılan ekran renkli olarak görülmektedir.  

Monitörde renklerin kullanımı bir parametreyi ve onun dalga Ģeklini hızlı bir Ģekilde 

tanımlanmasını sağlar. Bu renkler üretici firmaların tercihine göre değiĢmekte ise de genellikle 

Resim 1.4‟teki standart renkler kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.4: Monitör gösterge renkleri 

Monitör ile hasta bağlantılarının yapılması ve ölçüm iĢleminin gerçekleĢmesi için kablo 

bağlantılarına ihtiyaç vardır. Resim 1.5‟te çeĢitli bağlantı kabloları verilmiĢtir.  

 

Resim 1.5: Monitör bağlantı kabloları 

1.1.4. Monitörü ÇalıĢtırma 
 

Hastayı monitörize edecek olan sağlık çalıĢanının bu konuda eğitimli ve tecrübeli 

olması gerekmektedir. Sağlık çalıĢanı monitör ve özellikleri hakkında teknik bilgi edinmiĢ 

olmalı ve gerektiğinde teknik servise ihtiyaç duymadan kontrolleri yapabilmelidir. Monitörün 

kullanıma hazır hâlde bulunması acil müdahale gereken ve ameliyata alınacak hastalar için 

zaman kaybını engelleyerek olumsuzlukları önleyecektir. Monitör ön panelinde bir açma / 

kapama düğmesi ve kullanıcıya monitörün çeĢitli fonksiyonlarına ulaĢmayı sağlayan düğme 

veya tuĢlar vardır.  
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Resim 1.6: Monitör ekran paneli monitör ayarları 

Monitör çalıĢır konuma getirilirken sırasıyla aĢağıdaki iĢlemler yapılmalıdır: 

 

 Monitörün yeri ve güvenliği kontrol edildikten sonra izlenecek parametrelerin 

bağlantıları yapılır.  

 EKG kablosu, noninvaziv kan basıncı (NIBP), invaziv kan basıncı (IBP) 

kabloları, ısı propu bağlantıları, pulse oksimetre bağlantı kabloları monitör 

üzerinde bulunan bağlantı yerlerine monte edilir. 

 Monitörün kablo bağlantıları tamamlandıktan sonra elektrik bağlantısı için 

elektrik güç bağlantı kablosu elektrik prizine takılır. Güç bağlantısı monitörün 

bulunduğu ortama göre ara uzatma kablosuyla da sağlanabilir.  

 Monitör, açma / kapatma düğmesi ile açıldıktan sonra monitör göstergelerinin 

ekran panosunda görülüp görülmediği kontrol edilir.  

 Göstergeler yanmıyor ise elektrik bağlantıları yeniden kontrol edilerek elektrik 

akımını engelleyen bir sorun olup olmadığına bakılır. 

 Açma / kapama düğmesi yeniden açılıp kapatılarak göstergeler kontrol edilir. 

 Yapılan iĢlemler sonucu monitör çalıĢtırılamaz ise biyomedikal servisine haber 

verilerek bakımının yapılması sağlanır. 

 Ekranda gözlenecek parametreler için kumanda düğmesi ile menü çağrılır. Menü 

içinde izlenecek parametre opsiyonları görülür. Ġstenen parametre opsiyonunu 

etkinleĢtirmek için kumanda düğmesi veya tuĢundan yararlanılır. 

 Menüden çıkmak için ana ekran sabit düğmesine basılır.  

 

1.1.4.1. Monitörü ÇalıĢtırırken Dikkat Edilecek Noktalar 

 

Monitör kabloları kontrol edilerek açık konuma getirilirken, sağlık çalıĢanı kendisinin 

ve çevrenin güvenliğini sağlayarak iĢleme baĢlamalıdır ve aĢağıdakilere dikkat etmelidir. 

 

 Monitörü kullanacak kiĢi bilgili ve deneyimli olmalıdır. 

 Monitör hakkında teknik servisten bilgi almalıdır. 



 

8 

 

 Monitör kullanım kılavuzu dikkatli Ģekilde okunarak monitörün özellikleri 

hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. 

 Monitör, kullanım kılavuzunun önerdiği Ģekilde kullanıma hazır hâle 

getirilmelidir. 

 Kullanım öncesinde,  monitörün hastanın bulunduğu ortamdaki konumu kontrol 

edilerek hasta ve monitörün güvenliği sağlanmalıdır. 

 Ġzlenecek parametrelerin kablo bağlantı yerlerine dikkat edilmelidir. 

 Uygun kablolar, uygun bölmelere takılmalıdır. 

 Kabloların bağlantıları yapılırken kablolar zorlanmamalıdır. 

 Monitör kablosunun, fiĢinin, elektrik bağlantı yerinin güvenliği kontrol 

edilmelidir.   

 Monitör, açma tuĢu veya düğmesi ile açıldıktan sonra bütün göstergelerin tam 

olmasına özen gösterilmelidir. 

 Herhangi bir arıza durumunda biyomedikal veya monitörün teknik servisine 

haber verilmelidir. 

 

1.1.5. Monitör Cihazının Klinikte Kullanım Alanı 
 

Hasta bakım ve takibinden devamlı EKG, kalp atımı, oksijen saturasyonu, basınç, ısı 

gibi parametreleri izlemenin önemli olduğu pek çok klinik durum vardır. Anestetik ilaçların 

verilmesi sırasında EKG‟nin devamlı izlenmesi ve operasyon masasındaki hastanın durumu 

hakkında bilgi sahibi olunur. EKG ve kalp atımının miyokard enfaktüsü geçirmiĢ hastada 

sürekli izlenmesi ile baĢlangıç krizini izleyen günlerde yaĢamı tehdit edebilecek aritmiler 

erken fark edilerek ölüme yol açabilecek durumların önüne geçilebilir. Doğum sırasında da 

fetal kalp atımlarının devamlı izlenmesi ve fetal distresin erken dönemde fark edilmesi 

mümkün olur. Bunların dıĢında monitör sistemleri; çoklu medikal iĢlemlerde, çoklu cerrahi 

iĢlemlerde, operasyon odalarında, yoğun bakımlarda, çoklu pediatrik iĢlemlerde, özel iĢlem 

odalarında, rehabilitasyon merkezlerinde, atletik yükleme testlerinde de kullanılmaktadır.  

 

Resim 1.7: Yoğun bakım ünitesinde monitörler 
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1.1.5.1. Kardiyak Monitörizasyon 

 

Kardiyak monitörizasyon ile kalbin elektriksel aktivitesi, kalp hızı, kalp ritmi ve kan 

basıncı takip edilebilir. Kardiyak monitörizasyonda EKG izleme cihazları ya da defibrilatörler 

kullanılır. 

 

EKG Monitörizasyonu: EKG‟nin sürekli izlenmesi ile kalbin elektriksel aktivitesi, kalp 

hızı ve kalp ritmi monitörize edilmiĢ olur. EKG, Einthoven Üçgeni esas alınarak göğüs duvarı 

üzerine yerleĢtirilen jelli elektrotlara çıtçıtlı ya da klipsli hasta kablosunun takılması ile hasta 

monitörize edilir. Ayrıca defibrilatörün elektrotları ile EKG monitörizasyonu sağlanır.  

 

Kan Basıncı Monitörizasyonu: Kan basıncı ölçümü, kardiyovasküler sistemin 

değerlendirilmesinde en sık kullanılan yöntemdir. Arteriyel kan basıncı, doğrudan kardiyak 

output ve vasküler dirence bağlıdır. Kan basıncı, doku perfüzyonunu göstermede yetersiz 

kalmaktadır. Özellikle Ģokun ilk evrelerinde kan basıncı normal olabilir, bu nedenle kalp 

basıncı kalp hızı ile birlikte değerlendirilmelidir. 

 

Kan basıncı monitörizasyonu farklı yöntemlerle sağlanabilir. En sık kullanılan yöntem, 

sfigmomanometre yöntemidir. Sfigmomanometre, dıĢ manĢet içinde yer alan manĢondan 

oluĢur. Ekstremiteye sarılmıĢ bu manĢon, suprasistolik bir basınca ulaĢıncaya kadar hava ile 

ĢiĢirilir ve sonra yavaĢça söndürülür. Doğru kan basıncı ölçümü için Ģu hususlara dikkat 

edilmelidir: 

 

 ManĢet geniĢliği, ekstremitenin çapından % 20 daha fazla olmalıdır. 

 ManĢon, kalibre edilmiĢ bir aneroid veya civalı manometreye bağlanmıĢ 

olmalıdır. 

 ManĢet çok sıkı veya çok gevĢek sarılmamalıdır. 

 Kardiyak monitörizasyon aĢamaları 

 

EKG monitörizasyonunda 3 ya da 4 elektrot kullanılarak ekstremite derivasyonları, 5 

elektrot kullanılarak ekstremite ve göğüs derivasyonları izlenebilir. 

 

 Monitör kullanıma hazır hâle getirilir. Bunun için elektrik bağlantısı sağlanır. 

 Hasta kablolarının bütünlüğü kontrol edilir ve monitör ile bağlantıları sağlanır. 

 Monitör açık konuma getirilir. 

 3, 4 ya da 5 adet elektrot, hastanın göğüs ve karın duvarına yapıĢtırılır. Göğüs 

duvarı kıllı olan hastalarda elektrot yapıĢtırılacak bölge mümkünse tıraĢ 

edilmelidir. 

 

3 elektrot kullanılacaksa 3 adet jelli elektrottan biri sağ, diğeri sol omuza, 

üçüncüsü de sol karın duvarına yapıĢtırılır. Kırmızı kablo sağ omuz, sarı kablo sol 

omuz, yeĢil kablo da sol karın duvarındaki elektrota bağlanır. 
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4 elektrot kullanılacaksa sağ ve sol omuz, sağ ve sol karın duvarına olmak üzere 

toplam dört adet jelli elektrot yapıĢtırılır. Kırmızı kablo sağ omuz, sarı kablo sol 

omuz, yeĢil kablo sol karın duvarı, siyah kablo da sağ karın duvarındaki elektrota 

bağlanır. 

 

5 elektrot kullanılacaksa sağ ve sol omuz, sağ karın ve sol karın duvarı ile 

istenen göğüs derivasyonu noktasına olmak üzere toplam beĢ adet jelli elektrot 

yapıĢtırılır. Kırmızı kablo (RA) sağ omuz, sarı kablo (LA) sol omuz, yeĢil kablo 

(LF) sol karın duvarı, siyah kablo (RF) sağ karın duvarındaki elektrota bağlanır. 

BeĢinci kablo da istenen göğüs derivasyonu noktasındaki elektrota bağlanır. 

 

Resim 1.8: EKG monitörizasyonda elektrot yerleĢimi 

 Ġstenen derivasyon, lead düğmesi ile seçilir. 

 ManĢet, kolun üst bölümüne, omuz ile dirsek arasındaki orta yere sarılır. 

 Monitörde izlenen sonuçlar kayıt edilir, hastanın klinik durumuyla karĢılaĢtırılır. 

 Sesli ya da görüntülü alarm durumunda, hasta kabloları ve elektrotlar kontrol 

edilerek hastanın klinik durumu değerlendirilir. 

 Monitörizasyon sona erince, manĢet hastanın kolundan; hasta kabloları 

elektrotlardan çıkarılır. Elektrotlar yavaĢça hastanın cildinden kaldırılır. 

 Hasta kabloları kontrol edilerek monitör kapatılır, Ģarj olması sağlanıp bir sonraki 

kullanıma hazır hâle getirilir. 

 

1.1.5.2. Solunum Monitörizasyonu 

 

Solunum monitörizasyonu ile solunum sayısı, kan gazları, kandaki oksijen miktarı ve 

ekspirasyon havasındaki karbondioksit konsantrasyonu izlenebilir. Solunum monitörizasyonu 

ile akciğerlere giren ve çıkan gazların; sonuçta dokulardaki ve kandaki gazların 

konsantrasyonundaki değiĢikliklerin ölçümü yapılır. Kısaca hastanın havayolu ve solunumu 

hakkında bilgi verir. 
 

 Solunum monitörizasyonu aĢamaları 

 

 Monitör kullanıma hazır hâle getirilir. Hasta kablolarının bütünlüğü kontrol 

edilip puls oksimetrenin monitör ile bağlantısı sağlanır. 

 Monitör açık konuma getirilir. 

 Puls oksimetredeki ıĢık kontrol edilerek prob, el / ayak parmağı ya da 

kulak memesine yerleĢtirilir. 

 Kapnometre, havayolu açıklığını sağlamada kullanılan ekipmanın 

konektörüne takılıp hasta en az 6 kez solutulur. 
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 SpO2, nabız sayısı ve ETCO2 izlenip sonuçlar kayıt edilir, hastanın klinik 

durumuyla karĢılaĢtırılır. 

 

Unutulmamalıdır ki bir monitör, sadece ikaz edebilir. Mekanik ve elektronik cihazların 

hiçbiri takibin yerini tutamaz. Monitör bilgilerinin klinik olarak yorumlanması gerekir. 

 

KARDĠYOVASKÜLER SĠSTEM 

 Elektrokardiyografi 

 Arteriyel kan basıncı 

 Santral venöz basınç 

 Pulmoner arteryel ve kapiller vedge basınçlar 

 Kardiyak out- put ve hemodinamik değiĢkenler 

 Oksijen sunumu ve tüketimi 

SOLUNUM SĠSTEMĠ 

 Tidal volüm, solunum hızı 

 Dakika ventilasyon hacmi 

 Arteriyel kan gazları- pH 

 Oksijen transportu değiĢkenleri 

 End-tidal CO2 

 Ekspiratuar O2, anestezik gazlar 

 Transkunatöz O2 ve CO2 

RENAL FONKSĠYON 

 Ġdrar out-putu 

 Plazma ve idrar osmalalitesi 

 Osmolar ve serbest sıvı klerensleri 

 Kanın monitörizasyonu 

 Hematokrit ve hemoglobin 

 Kan ve plazma volümü 

 Serum elektrolitleri ve kan kimyası 

SANTRAL SĠNĠR SĠSTEMĠ 
 Elektroansefalogram (EEG) 

 Ġntrakraniyal basınç 

NÖROMÜSKÜLER FONKSĠYON 
 Sinir, kas sitimilatörü 

 Nörolojik sistem monitörizasyonu 

TEMPERATÜR ( Vücut ısısı)   

Tablo 1.1: Monitörizasyonda izlenen parametreler 

1.1.6. Monitör Cihazının Genel Özellikleri ve Temizliği 
 

Renkli hastabaĢı monitörü aĢağıdaki teknik Ģartları taĢımalıdır:  

 

 Renkli hastabaĢı monitörü, en az 640 x 480 çözünürlükte renkli TFT ekrandan 

oluĢmalı ve mikro bilgisayar denetimli olmalıdır.  

 Monitör aynı anda en az 6 dalga formunu ve ölçülen tüm hasta parametrelerini 

görüntüleyebilmelidir. Dalga formları istenen renkte seçilebilmelidir.  

 Monitör 220V/50Hz Ģehir Ģebeke cereyanı ile çalıĢmalıdır. Ayrıca cihazı 

çalıĢtırabilecek dâhilî veya haricî bataryası bulunmalıdır.  

 Cihazda haricî VGA çıkıĢı olmalıdır.  

 Monitörün hem sesli hem de görsel alarmları olmalı, sesli alarmlar önemlerine 

göre daha yüksek veya daha alçak sesli olmalı, önemlerine göre renk kodlu olarak 

farklı renklerle görüntülenmelidir.  
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 Monitörler istenildiğinde merkezî sisteme kablosuz bağlanabilmelidir.  

 Cihaz EKG/Solunum, iki kanal ısı, NIBP (Non Ġnvazive Kan Basıncı), oksijen 

saturasyonu, iki kanal IBP (Ġnvazive Kan Basıncı) ölçümlerini yapabilmelidir.  

 HastabaĢında sabit, transport (taĢıma) olarak, ameliyathane ve yoğun bakıma 

yönelik olarak çok amaçlı kullanılabilir, kolay taĢınabilir ve hafif olmalıdır.  

 Monitörün ekranı istendiğinde büyük rakamlar ve 1 (bir) dalga formu hâlinde 

görüntülenebilmelidir.  

 Monitör uluslararası standartlara uygun üretilmiĢ olmalı ve belgelenmelidir.  

 

1.1.6.1. Monitörün Temizliği 

 

HastabaĢı monitörünü temizlemeye baĢlamadan önce güç anahtarı yardımıyla monitörün 

enerjisi kesilmeli ve Ģebeke voltajından besleme fiĢi çekilmelidir. Hiçbir Ģekilde cihaz, 

sensörleri veya herhangi bir aksesuarı temizleme sıvısı içine batırılmamalıdır. Monitör sıcak 

su, buhar veya hava ile temizlenmemelidir.  

 
HastabaĢı monitörünün kutusu, hafif nemli bir bez veya sünger ile temizlenebilir. 

AĢındırıcı olmayan bir temizleyici, yağ veya parmak izlerini temizlemek amacıyla 

kullanılabilir. Cihaz zaman zaman deterjanlı yumuĢak bir bezle silinmelidir. SeyreltilmiĢ 

amonyak katılmıĢ su veya seyreltilmiĢ çamaĢır suyu dezenfektan olarak kullanılabilir.  

 
HastabaĢı monitörünün kabloları herhangi bir mekanik baskıya maruz bırakılmamalıdır. 

Kablolar çıkarılırken fiĢ tutularak kuvvet uygulanmalıdır. Kablolar sabunlu su ile 

temizlenebilir. Kablo uçları temizlendikten sonra iyice kurulanmalıdır. Sterilizasyon gerekli 

ise bu iĢlem buharla değil gazla yapılmalıdır.  

 
Temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar Ģunlardır:  

 

 Aseton, iyodür esaslı temizleyiciler, fenol esaslı temizleyiciler ve etilen oksit gibi 

sterilizasyon malzemeleri kullanılmamalıdır.  

 Monitör sterilizasyonu için sterilizasyon merkezi ile temas kurulmalıdır.  

 Temizleme amacıyla kullanılan antiseptikler seyreltilmelidir. Bu seyreltme iĢlemi 

üreticinin talimatlarına göre yapılmalıdır.  

 Çelik, yün veya gümüĢ cilası gibi aĢındırıcı materyaller kullanılmamalıdır.  

 Monitörün içine sıvı girmesine izin verilmemeli ve sistemin herhangi bir parçası 

bir sıvı içine daldırılmamalıdır.  

 Temizlemek için sistemin üzerine herhangi bir sıvı dökülmemelidir.  

 Cihaz yüzeyinde herhangi bir temizleyicinin kalmasına izin verilmemeli, cihaz 

hemen silinmelidir.  

 Tekrar kullanımı önlemek için disposble manĢetler kullandıktan sonra atılmalıdır.  

 Reusable (tekrar kullanılabilir) manĢetler sabunlu bezle temizlenebilir. ManĢet 

kesesinin içine hiçbir Ģekilde bir sıvı kaçırılmamalıdır. Eğer kese içine bir sıvı 

girerse manĢet atılmalıdır.  

 ManĢet temizlendikten sonra su ile iyice durulanmalı ve oda sıcaklığında 15 saat 

boyunca kurumaya bırakılmalıdır.  

 ManĢet kol üzerinde değilken ĢiĢirilmemelidir.  
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1.2. Elektrokardiyografi (EKG) 
 

Cilde yapıĢtırılan elektrotlar aracılığı ile kalp hücreleri tarafından üretilen elektriksel 

aktiviteyi algılayan, grafik olarak kaydeden cihaza EKG cihazı (elektrokardiyograf); elde 

edilen aktivasyon çizelgesine/ kayıtlarına elektrokardiyogram; okunması ve 

değerlendirilmesi iĢlemine de EKG (elektrokardiyografi) denir.  

 

Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevĢeme 

evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi 

büyüterek milimetrik kâğıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemidir.  

 

EKG, kalp hastalıklarında kesin tanı yöntemi değildir. Ancak hasta hikâyesi, fizik 

muayene ve diğer laboratuvar tetkikleri ile beraber tanıya yardımcı olur. EKG, kalbin pompa 

yeteneği hakkında bilgi vermez. 

 

EKG‟ de her kalp atımının karĢılığı olan P,Q,R,S,T,U dalgalarından oluĢmuĢ bir 

kompleks görülür. Bu dalgalardaki değiĢiklikler, düzenli dalgalardan farklı dalgaların 

görülmesi, dalgalar arasındaki sürelerdeki değiĢmeler doktorlara kalp hastalığı hakkında 

ipuçları verirler. 

 

P dalgası: Atriyal aktivasyonunun yarattığı elektrik kuvvetlerini gösterir ve P 

dalgasının baĢlangıcından bitiĢine dek olan aralığı ölçer. 

 

PR aralığı: Atriyal depolarizasyonun baĢlangıcından ventriküler depolarizasyonun 

baĢlangıcına dek geçen iletim zamanını gösterir. P dalgasının baĢlangıcından QRS 

kompleksinin ilk defleksiyonuna kadar olan aralıkta en uzun PR ölçülür. 

 

QRS Süresi: Ventriküler aktivasyonun süresini gösterir. QRS kompleksinin 

baĢlangıcından sonuna kadar saniyeyle ölçülür. 

 

QT aralığı: Ventriküler sistolün toplam süresini gösterir. QRS kompleksinin 

baĢlangıcından T dalgasının sonuna kadar saniye cinsinden ölçülür. 

 

ST segmenti: Ventriküler depolarizasyonun bitmesi ile repolarizasyonun (T dalgası) 

baĢlaması arasındaki aralığı gösterir. 

T dalgası: Ventriküler repolarizasyon tarafından oluĢturulan elektrik kuvvetlerini 

gösterir. 

 

U dalgası: TartıĢmalı ventrikül kasındaki ardpotansiyeller ya da purkinje liflerin 

repolarizasyonunu gösterir. 

 

EKG ile Ģu veriler elde edilebilir:  

 

 Elektrokardiyografi kalbin iĢlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli 

yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma Ģeklini gösterir.  

 Kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenir. 
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 Koroner yetmezlik veya myokard infarktüs tanısı konulabilir. 

 Kalp kasında kalınlaĢma ve kalp boĢluklarında geniĢleme saptanabilir.  

 Elektronik kalp pilinin iĢlevleri değerlendirilebilir.  

 Bazı kalp ilaçlarının etkileri ve elektrolit dengesizliği (özellikle potasyum 

eksikliği veya fazlalığı) araĢtırılabilir.  

 Kalp dıĢı hastalıkların kalbe etkileri araĢtırılabilir.  

 

1.2.1. EKG Cihazının Özellikleri 
 

EKG cihazı, kalbin elektriksel aktivitesini kablo ve elektrotlar yardımıyla algılar. Çok 

küçük seviyede olan bu elektriksel aktiviteler, elektronik devreler tarafından yükseltilerek 

ekrana ve EKG yazıcısına aktarılır. 

 

TaĢıma sehpası üzerinde portatif kullanılabilen EKG cihazları günümüzde teknolojiye 

paralel olarak üstün özelliklerde üretilmektedir. Dokunmatik ekranlı, yorum cipli, özel 

durumlarda (elektrot temassızlığında, bataryası azalınca, EKG kâğıdı bitince, kapağı açık 

konumda iken vb.) alarm veren cihazlar mevcuttur.  

 

Resim 1.9: DeğiĢik özellikte EKG cihazları 

Kliniklerde kullanılan EKG cihazının yanı sıra holter EKG ve eforlu EKG çeĢitleri de 

bulunmaktadır. EKG cihazı, kullanıldığı yere göre birtakım farklılıklar göstermekle birlikte 

genel nitelikleri birbirlerine benzer. EKG cihazının bölümleri Ģunlardır: 

 

 Voltmetre: Kalbin vücut yüzeyine ulaĢan elektriksel uyarılarının, vücudun 

standart bölgelerine yerleĢtirilen elektrotlar yardımı ile algılandığı devredir. 

 Filtre: Kalbe ait olmayan elektriksel faaliyetin süzüldüğü devredir. Elektriksel 

uyarıları dıĢarı gönderebilen iskelet kaslarından ya da baĢka bir kaynaktan gelen 

elektriksel uyarılar bu devrede engellenir.  

 Yükseltici (amplifikatör): Kalbin deri yüzeyine ulaĢan elektriksel uyarıları, çok 

düĢük voltajlı olduğundan bu uyarıları izlenebilecek seviyede yükseltir. 

 Yazıcı (kayıt ünitesi): Kayıtta genellikle ısıl yazıcılar kullanılır. EKG kâğıdı 

sıcaklık karĢısında siyahlaĢan bir özelliğe sahip olduğu için elektrik akımından 

ısınan yazıcı çubukla (termal kafa) kolayca elektrokardiyogram çizer. Ayrıca 

karbonlu, mürekkepli ve optik sistemler de vardır. 

 

EKG cihazının gösterge panelinde bulunan fonksiyon düğmeleri Ģunlardır:  
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 Power (on-off): Cihazı çalıĢtır ve durdur düğmesi 

 Start-Stop: Kayıt baĢlat ve sonlandır düğmesi 

 Auto-Manuel: Otomatik veya manuel kayıt seç düğmesi 

 Lead: Cihaz manuel kayıt seçeneğinde iken istenen derivasyonu seç düğmesi 

 Speed: Kayıt hızı seç düğmesi (25, 50 mm/sn.) 

 Filter: BaĢka kaynaktan gelen elektriksel uyarıları süz düğmesidir. 

 

1.2.2. EKG Elektrotları 
 

EKG elektrotları, kalbin elektriksel aktivitesini deri yüzeyinden algılayan, genellikle 

metalden yapılmıĢ iletkendir. EKG cihazlarında çeĢitli elektrotlar kullanılır. EKG çekmek için 

mandal/plaka Ģeklindeki ekstremite elektrotları kol ve bacaklara; puvar Ģeklindeki göğüs 

elektrotları da göğüs duvarına yerleĢtirilir. Elektrotlar, vücuda iletkenliği artıran elektro jel 

sürülerek kullanılır. Elektrotların bir kısmı jelli ve tek kullanımlıktır. Bu elektrotlar, genellikle 

ekranda EKG izleme amacıyla kullanılır.  

 

Resim 1.10: Tek kullanımlık EKG elektrotları 

Her elektrot, hasta kablosu ile cihaza bağlanır. Ġyi bir EKG kaydı yapabilmek için 

elektrotların temiz ve kabloların sağlam olması gerekir. 

 

Resim 1.11: EKG kablo ve elektrot çeĢitleri 
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1.2.3. EKG Kâğıdı 
 

EKG kâğıdı, kenarı 1 mm boyutunda 5 küçük kareden oluĢan ve kalın çizgilerle 

iĢaretlenmiĢ büyük karelerden oluĢun milimetrik bir kâğıttır. EKG kâğıdı, yazıcının özelliğine 

göre dar veya uzun Ģerit ya da sayfa kâğıt Ģeklindedir. Kâğıt ne Ģekilde olursa olsun üzerinde 

bulunan küçük ve büyük karelerin ölçüsü aynıdır. 

 

 

Resim 1.12:  EKG kâğıdı 

EKG kâğıdında yatay eksen zaman, dikey eksen voltaj değeri hakkında bilgi verir. 

 

Yatay eksende, 1 mm boyutundaki küçük kare 0.04 saniyelik zamanı, 5 mm 

boyutundaki kalın çizgili büyük kare 0.20 saniyelik zamanı gösterir. 

 

Dikey eksende, 1 mm boyutundaki küçük kare 0.1 milivoltluk (mV) elektrik akımını, 10 

mm boyutundaki iki büyük kare ise 1 mV‟luk elektrik akımını temsil eder. 

 

EKG cihazının kalibrasyonu (ölçümleme, ayarlama) saniyede 25 mm hızla kayıt 

yapacak Ģekilde olmalıdır. Cihaz, 25 mm/sn. hızında kalibre edildiği takdirde 1 mV=10 mm 

olduğu kâğıt üzerinde „„ ‟‟ iĢareti ile izlenir. 

Kullanılan kâğıdın cinsi servis veya kullanım kılavuzunda belirtildiği Ģekilde olmalıdır. 

Farklı kâğıtlar, termal kafaya zarar verebilir. Kâğıtları yüksek ısı, nem ve direkt güneĢ ıĢığı 
gibi etkilerden koruyarak muhafaza etmek gerekir. Organik çözücüler (tutkal gibi) kâğıtların 

yüzeyinde bozulma yapabilir. 

 

Kâğıt takarken termal kafaya dokunmamalı, eğer temas edilirse kafa temizlenmelidir. 

Normal lazer veya mürekkepli yazıcıların kâğıtlarını yerleĢtirmeden önce kâğıtlar 
havalandırılmalıdır. 

 

1.2.4. EKG Derivasyonları  
 

Kalbin tüm elektriksel aktivitesini değerlendirebilmek için vücudun farklı bölgelerine 

elektrotlar yerleĢtirilir. Elektrotların vücuda yerleĢtirilen pozisyonuna göre elde edilen 

çizelgeye derivasyon denir. Derivasyon, yerleĢtirilen elektrotlar arasındaki voltaj farkını 

gösterir. Einthoven, elektrotların yerleĢtirileceği vücut bölgeleri konusunda bir standart 

oluĢturmuĢtur. Buna göre standart bir EKG‟de 6‟sı frontal, 6‟ sı horizantal düzlemde olmak 

üzere 10 adet elektrotla 12 derivasyon elde edilir. 

 

EKG‟de kaydedilen derivasyonlar iki gruba ayrılır: 
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 Ekstremite derivasyonları ( Frontal / Ön düzlem derivasyonları) 

 Standart (Bipolar) ekstremite derivasyonları (DI, DII, DIII) 

 ArtırılmıĢ (Unipolar) ekstremite derivasyonları (aVR, aVL, aVF) 

 Göğüs derivasyonları ( Horizantal / Yatay düzlem derivasyonları) (V1, V2, V3, 

V4, V5, V6 / V7, V8, V9) 

 

1.2.4.1. Ekstremite Derivasyonları ( Frontal / Ön düzlem derivasyonları) 

 

 Standart (Bipolar) ekstremite derivasyonlari 

 

Bir pozitif ve bir negatif elektrodun kullanılmasıyla elde edilen derivasyonlar bipolar 

(standart) ekstremite derivasyonu olarak adlandırılır. Ekstremite derivasyonları, iki kol ve iki 

bacağa yerleĢtirilen dört adet elektrottan elde edilir. Renk ve yazıyla belirtilmiĢ mandal 

Ģeklindeki ekstremite elektrotları vücuda Ģu Ģekilde yerleĢtirilir: 

 

 RA (Right Arm) yazılı kırmızı elektrot sağ el bileğine,  

 LA (Left Arm) yazılı sarı elektrot sol el bileğine,  

 LL-LF (Left Leg-Foot) yazılı yeĢil elektrot sol ayak bileğine,  

 RL-RF (Right Leg-Foot) yazılı siyah elektrot ise sağ ayak bileğine yerleĢtirilir. 

Sağ ayak bileği, topraklama amacı için kullanılır. 

 

Standart ekstremite derivasyonları (bipolar, iki kutuplu) DI, DII ve DIII Ģeklinde ifade 

edilir. “D” harfi derivasyon anlamı taĢır.  

 DI: Pozitif elektrot sol kola, elektrokardiyografiye bağlı negatif elektrot ise sağ 

kola bağlanır. Bu derivasyon iki kol arasındaki potansiyel farkı yansıtır.  

 DII: Pozitif elektrot sol bacağa, elektrokardiyografiye bağlı negatif elektrot ise 

sağ kola bağlanır. Bu derivasyon sağ kol ile sol bacak arasındaki potansiyel farkı 

gösterir. 

 DIII: Pozitif elektrot sol bacağa, elektrokardiyografiye bağlı negatif elektrot ise 

sol kola bağlanır. Bu derivasyon sol kol ile sol bacak arasındaki potansiyel farkı 

gösterir.  

 

Resim 1.13: Standart ekstremite derivasyonları 
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Bu durum Ģöyle açıklanabilir: Sol kol elektrodu, kalpten sol kola yayılan elektriksel 

voltajları kaydetmekte; sağ kol elektrodu, sağ kola yayılan voltajları kaydetmektedir. EKG 

cihazı içindeki mekanizma ile sağ kol voltajları, sol kol voltajlarından çıkarılmakta ve fark 

Derivasyon I olarak ortaya çıkmaktadır.   

 

Kalbin sağ kol, sol kol ve sol bacaktan oluĢan eĢkenar bir üçgenin merkezinde 

bulunduğu kabul edilir ki bu üçgene, Einthoven üçgeni denir. Standart ekstremite 

derivasyonları arasında DI+DIII=DII Ģeklinde bir eĢitlik vardır. Bu duruma Einthoven eĢitliği 

denir. Diğer bir deyiĢle, DI voltajı ile DIII voltajı toplanırsa DII voltajı elde edilir.  

 

Resim 1.14: Frontal düzlemde bipolar ekstremite derivasyonları 

 ArtırılmıĢ ( Unipolar) ekstremite derivasyonlari  

Tek bir pozitif elektrod ile elde edilen derivasyonlar unipolar ekstremite derivasyonu 

olarak adlandırılır. ArtırılmıĢ ekstremite derivasyonları (unipolar, tek kutuplu) aVR, aVL ve 

aVF Ģeklinde ifade edilir. “a” harfi augmented (artırılmıĢ, güçlendirilmiĢ); “V” harfi voltaj 

(gerilim) anlamı taĢır. R (right) sağ kolu; L (left) sol kolu; F (foot) harfi de sol bacağı temsil 

eder. 

 

Her bir artırılmıĢ ekstremite derivasyonunun, kalbe belirli bir açıdan baktığı kabul 

edilir. Buna göre; 
 

 aVR derivasyonu ile sağ kol,  

 aVL derivasyonu ile sol kol,  

 aVF derivasyonu ile sol bacaktan kalbe bakılır. 
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Resim 1.15: Frontal düzlemde unipolar ekstremite derivasyonları  

1.2.4.2. Göğüs Derivasyonları ( Horizantal / Yatay Düzlem Derivasyonları) 

 

Göğüs (prekordiyal, unipolar) derivasyonları kalpteki elektriksel aktiviteyi yatay 

düzlemde; önden arkaya, arkadan öne, sağdan sola, soldan sağa uzanan boyutlarla yansıtır. 

V1, V2, V3, V4, V5, V6 olmak üzere 6 derivasyon vardır. 

 

Göğüs derivasyonları, göğüs duvarında belirli yerlere yerleĢtirilen toplam altı adet 

elektrottan elde edilir. Renklerle belirtilmiĢ puvar Ģeklindeki elektrotlar, göğüs duvarına Ģu 

Ģekilde yerleĢtirilir; 

 

 V1 (Kırmızı): Pozitif elektrot 4. interkostal aralığın sternumun sağ kenarı ile 

birleĢtiği nokta, 

 V2 (Sarı): Pozitif elektrot 4. interkostal aralığın sternumun sol kenarı ile 

birleĢtiği nokta, 

 V3 (YeĢil): Pozitif elektrot V2 ile V4 noktasının tam ortası, 

 V4 (Kahverengi): Pozitif elektrot 5. interkostal aralığın sol claviculanın orta 

çizgisi ile kesiĢtiği nokta, 

 V5 (Siyah): Pozitif elektrot 5. interkostal aralığın sol ön koltuk altı çizgisi ile 

kesiĢtiği nokta, 

 V6 (Mor): Pozitif elektrot 5. interkostal aralığın sol orta koltuk altı çizgisi ile 

kesiĢtiği noktadır. 

 

Resim 1.16: Elektrotların yerleĢtirilmesi 
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Elektrotların tam olarak interkostal aralığa yerleĢimine dikkat edilmelidir. Kadınlarda 

V4, V5 ve V6 elektrotları meme üstüne değil meme altına yerleĢtirilmelidir. Elektrotlar meme 

dokusunun üzerine yerleĢtirilirse bir üst interkostal aralığın elektriksel voltajları kaydedilir.  

 

Göğüs derivasyonları ile kalp, horizontal düzlemde önden arkaya doğru sarılmaya 

çalıĢılır. Göğüs derivasyonlarından; V1 ve V2 sağ ventrikülü, V3 ve V4 ventriküler septumu, 

V5 ve V6 ise sol ventrikülü görür. Kalbin arka bölümü incelenmek istendiğinde V7, V8 ve V9 

elektrotları (retrokordiyal elektrotlar) kullanılır. Bu durumda V7 sol arka koltuk altı çizgisi ile 

5. interkostal aralığın kesiĢtiği noktaya, V8 ve V9 da sırta doğru sol 5. interkostal aralık 

boyunca yerleĢtirilir. V7 için V1, V8 için V2, V9 için de V3 elektrodu kullanılır. 

 

Her derivasyon, pozitif ve negatif olmak üzere iki kutba sahiptir. Bipolar 

derivasyonların bir ucu pozitif kutup iken diğer ucu negatif kutuptur. Unipolar derivasyonlar 

pozitif kutuptur; ancak bulundukları eksenin diğer ucu negatif kutup kabul edilir.  

 

1.2.5. EKG’ nin Klinikte Kullanım Alanı 
 

EKG; 

 

 Koroner arter hastalığı tanısında; kalp damarlarında daralma veya kalbin 

beslenmesindeki problemlerin tesbitinde,  

 Yeni kalp krizinin tanısında,  

 Hastanın daha önceden kalp krizi geçirip geçirmediğinin araĢtırılmasında,  

 Aritmilerde; ritim ve iletim bozuklukları tanısında,  

 Kalp kası kalınlaĢmaları (hipertrofiler) ve kalp büyümesinde,  

 Kardiyomiyopatilerde (kalp kasının çeĢitli nedenlere bağlı hastalıklarında), 

 Perikarditlerde (kalp zarının çeĢitli nedenlere bağlı iltihaplarında),  

 Miyokarditlerde (kalp kasının çeĢitli nedenlere bağlı iltihapları),  

 Bazı doğumsal kalp hastalıklarında,  

 Kalpte sıvı birikmelerinde (Tamponad), 

 Elektronik kalp pilinin iĢlevlerinin değerlendirilmesinde, 

 Kalp dıĢı hastalıkların kalbe etkilerinin araĢtırılmasında,  

 Vücutta sıvı ve elektrolit dengesinin bozukluklarında önemli tanı değerine 

sahiptir. 

 

Bunlara rağmen EKG, tek baĢına tanıda her zaman yeterli değildir. Hastaların 

Ģikâyetleri, muayene bulguları ve diğer laboratuvar testleri ile beraber değerlendirildiğinde 

EKG kıymetli bir tanı aracı hâline gelir. 

 

1.2.6. EKG Çekme ĠĢlemi 
 

Elektrokardiyogram çekebilmek için EKG cihazı, ekstremite ve göğüs elektrotları, jel ve 

kâğıt havlu hazırlanır. Hastanın kimliği kontrol edilir. Hasta veya hasta yakınlarına iĢlem 

hakkında bilgi verilip onların rızası alınır. ĠĢlem esnasında hastanın mahremiyetine saygı 

gösterilmelidir.  
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 Hasta, sırt üstü ve mümkünse kas kasılmasına neden olmayacak rahat ve sakin bir 

Ģekilde yatırılır. 

 EKG cihazı kullanıma hazır hâle getirilir. Bunun için elektrik bağlantısı sağlanır 

ya da bataryanın seviyesi kontrol edilir. Ekstremite ve göğüs elektrotlarının 

bütünlüğü kontrol edilir, hasta kablosu ile cihaz bağlantısı sağlanır. Cihaz, açık 

konuma getirilir. 

 EKG kâğıdı kontrol edilir. Kâğıt bitmiĢ ise cihazın özelliğine göre rulo ya da 

katlanmıĢ hâlde bulunan kâğıt yerine yerleĢtirilir.  

 EKG cihazı kalibre edilir. Cihazın gösterge panelindeki Speed düğmesi 

kalibrasyon 25 mm/s, dalga boyu 1 mV olacak Ģekilde ayarlanır. 

 Elektrot yerleĢtirilecek vücut bölgelerinin açıkta kalması sağlanır. Hastanın terli 

olması durumunda, elektrot yerleĢtirilecek bölgeler kurulanır. Hasta üzerindeki 

metal objeler çıkarılır, hastanın yatak veya sedye kenarındaki metal kısımlara 

teması önlenir.  

 Derideki elektriksel direnci azaltmak amacıyla elektrot yerleĢtirilecek vücut 

bölgelerine ince bir tabaka hâlinde elektro jel sürülür.  

 Ekstremite elektrotları kollarda el bileklerinin iç kısmına, bacaklarda ise ayak 

bileklerinin iç kısmına yerleĢtirilir. Ekstremite amputasyonu olan kiĢilerde 

elektrot kesik olan bölümün üst tarafına yerleĢtirilir. Mandal Ģeklindeki 

elektrotların metal kısımları ekstremitenin iç kısmına; sırası ile kırmızı elektrot 

sağ el bileğine, sarı elektrot sol el bileğine, yeĢil elektrot sol ayak bileğine 

yerleĢtirilir. Topraklama amacıyla kullanılan siyah elektrot ise sağ ayak bileğine 

yerleĢtirilir. 

 Göğüs elektrotları aĢağıdaki Resim 1.17‟ de gösterilen bölgelere yerleĢtirilir. 

Puvar Ģeklindeki elektrotlar iki parmak arasında sıkıĢtırılarak tutulur; deriyi 

vakumlayarak göğüs duvarına tutunması sağlanır. Elektrotların yüzeyleri temiz 

olmalı ve deriye tam olarak temas etmelidir. 

 

Resim 1.17: EKG elektrotlarının en yaygın olarak bağlanan noktaları 

 Kalbe ait olmayan elektriksel uyarıları engellemek için „Filter‟ düğmesi ile 

filtrelerin açık konumda olması sağlanır. Kayıt iĢlemini baĢlatmak için 

„Start/Stop‟ düğmesine basılır. Kayıt iĢlemi otomatik olarak baĢlar ve 

kendiliğinden durur. Kayıt esnasında hastaya hareket etmemesi ve konuĢmaması 

gerektiği söylenmelidir. Sadece bir derivasyon kayıt edilecek ise „Lead‟ düğmesi 

ile istenen derivasyon bulunup kayıt iĢlemi yapılır. 
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 Cihaz kapatılır önce göğüs elektrotları sonra ekstremite elektrotları çıkarılır. 

Hastanın jel sürülen vücut bölgeleri kâğıt havlu ile silinir. 

 EKG kabloları dairesel olarak toplanır. 

 Elektrokardiyogram cihazdan düzgün bir Ģekilde yırtılarak çıkartılır. 

Elektrokardiyogramın sol üst köĢesine mutlaka hastanın adı, soyadı, tarih ve 

iĢlemin saati yazılır. 

 ĠĢlem bittikten sonra cihaz temiz ve düzenli bir Ģekilde, bir sonraki kullanıma 

hazır hâle getirilir. 

 Eller yıkanır. 

 Yapılan iĢlem ilgili formlara kayıt edilir. 

 

Resim 1.18: EKG çekimi 

1.2.6. 1. EKG Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

YanlıĢ teĢhise neden olmayacak Ģekilde doğru bir EKG elde edilebilmesi için Ģu 

hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Elektrotlar temiz ve yıpranmamıĢ olmalıdır. 

 Elektrotlar, elektro jel sürüldükten sonra yerleĢtirilmelidir. 

 Elektrotlar, doğru yerine ve deriye temas edecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir.  

 Hasta kablosu sağlam olmalı, birbirine dolanmıĢ veya düğümlenmiĢ olmamalıdır. 

 Kablolar, elektrot üzerinde gerilme baskısı oluĢturmamalıdır. 

 Yüksek yoğunlukta oksijen bulunan ortamlarda ve elektrokoterin yanında EKG 

cihazı kullanılmamalıdır.  

 Cihaz çalıĢırken manyetik alan etkisinden uzakta olunmalı, güneĢ ıĢığı ve suya 

maruz kalınmamalıdır. 

 

1.2.7. Eforlu EKG ( Treadmill- Stres Testi) 
 

Kliniklerde kullanılan EKG cihazının yanı sıra holter EKG ve eforlu EKG çeĢitleri de 

bulunmaktadır. Eforlu EKG, egzersiz sırasında yapılan EKG kaydıdır. Egzersiz treadmill adı 

verilen bir koĢu bandında ya da bir bisiklet üzerinde belli bir süre ve hızla yapılmaktadır.  
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Kalp yükünü giderek artıracak Ģekilde egzersiz yapılırken EKG'nin sürekli izlenmesi ve 

belli aralıklarla kayıt alınmasına efor testi denir. Kalp-damar hastalıklarını araĢtırmada 

kullanılan testlerden biridir.  GiriĢimsel bir iĢlem olmaması, ucuz olması ve nispeten düĢük 

yan etki oranı nedeniyle tercih edilen bir yöntemdir. 

 

Resim 1.19: Eforlu EKG cihazı 

Hasta, dönen bir bant üzerinde yürütülerek veya sabit bir bisiklette pedal çevirtilerek 

kalp hızı artırılır. YürüyüĢün hızı ve eğimi doktor tarafından ayarlanarak kalbin yorulması 

sağlanır. Bu sırada hastadan alınan EKG kayıtlarının bilgisayarda analizi yapılır. Aynı 

zamanda egzersizle kan basıncı ve nabız değiĢiklikleri, hastanın göğüs ağrısı ve nefes darlığı 

gibi Ģikâyetlerinin olup olmadığı da kaydedilir. Normal EKG'de görülmeyen bozukluklar bu 

test sayesinde ortaya çıkarılabilir. Efor testi kalp hastalıklarının erken tanı ve teĢhisinde büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır. 

 

1.2.7.1. Efor Testinin Yapıldığı Durumlar 
 

Efor testinin amacı hastada kalp damar hastalığı bulunup bulunmadığını ortaya koymak 

ve bazı özel ölçütler aracılığıyla hastalığın ağırlığını belirlemektir. Ayrıca Ģu durumlar için 

efor testi yapılır: 

 

 Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak ve hastalığın ciddiyetini 

tespit etmek 

 Kalp krizi geçiren hastalarda risk belirlemek 

 Tedavi sonuçlarını takip etmek 

 Eforla tansiyon yükselme derecesini araĢtırmak 

 Efor kapasitesini ölçmek 

 Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarını teĢhis etmek 

 Bayılma nedenini belirlemek 

 Göğüs ağrısının kalpten kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek  

 

1.2.7.2. Efor Testi Öncesi Hazırlık 

 

Efor testi öncesinde kalp ya da tansiyonla ilgili bazı ilaçların kesilmesi gerekebilir. 

Doktor tarafından test için kesilmesi gereken ilaçlar anlatılır. Kan basıncının 180/110‟un 

üstünde olması efor testi için engel teĢkil eder ve testin ertelenmesi gerekir. Bu nedenle izin 

verilen tansiyon ilaçları test günü de alınmalıdır. 
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Efor testi öncesi iki saatlik açlık yeterlidir. Bu süre içinde sigara da içilmemelidir. Test 

günü testin rahat geçmesi için hastanın rahat giyinmesi ya da yanında eĢofman / Ģort ve spor 

ayakkabısı getirmesi önerilir. Erkek hastaların göğüs traĢı olması gerekir. Daha önceden 

çekilmiĢ EKG varsa yanında getirmesi konusunda hasta bilgilendirilir. 

 

1.2.7.3. Efor Testinin Uygulanması 

 

Efor testi, treadmill adı verilen motorlu koĢu bandı üzerinde kardiyolog doktor ve 

hemĢire/teknisyen denetiminde yapılır. HemĢire hastayı test için hazırlar. Hastanın göğsüne 

EKG kaydı amacıyla elektrodları yapıĢtırır. Ġstirahat koĢullarında nabız ve tansiyonu ölçer ve 

ardından EKG çeker. Test sırasında bant üzerinde nasıl yürüyeceği ile ilgili gerekli 

açıklamaları yapar. Egzersiz sırasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, baĢ dönmesi, çarpıntı, bacak 

ağrısı, yorgunluk gibi herhangi bir yakınma olursa testi yapan ekibe hemen haber vermesinin 

önemli olduğunu hastaya anlatır. 

 

 Standart testin baĢlangıcında koĢu bandı yavaĢ ve az eğimle hareket eder. Sonra her 2-3 

dakikada bir hız ve eğimde uygulanan egzersiz protokolüne göre bir miktar artıĢ olur. 

BaĢlangıçta belli bir tempoyla yürümek yeterli olurken ileri kademelerde hastanın koĢması 

gerekir. Burada amaç; kalbe giderek artan yük getirmek ve kalp hızını yaĢa göre belirlenen 

maksimum kalp hızına ulaĢılıncaya kadar devam ettirmektir.  

 

Egzersiz süresi yaĢa ve efor kapasitesine göre değiĢmektedir. Ortalama test süresi 

yaklaĢık 8-10 dakikadır. Test boyunca 2-3 dakikalık periyotlarla yürüme bandının hızı 

artmaktadır. Kalp ritmi sürekli olarak ekranda takip edilir ve her kademede kan basıncı 

ölçülür. 

 

Bu kayıt üzerinde kalp damarlarında hastalık lehine bulgu olup olmadığına ve kalp 

ritminin hızlanıp hızlanmadığına bakılır. Test süresince tansiyonun yükselip yükselmediğine 

ve hastanın kalp ile ilgili olabilecek Ģikâyetleri kayıt altına alınır. Kalp damarlarında hastalık 

lehine bulgu gözlenir ise ya da testin durdurulmasını gerektiren herhangi bir belirti ortaya 

çıkarsa bir üst düzeyde güç harcamaya gerek duyulmadan test sonlandırılır. Bu dönemde 

asgari 5 dakika süreyle ritim takibi, EKG ve kan basıncı kaydı yapılır. 

 

Resim 1.20: Efor testinin yapılıĢı 

Efor testi esnasında veya sonrasında bazı yan etkiler olabilir. Bunlar; baĢ dönmesi, 

bulantı, yorgunluk, baygınlık hissi, baĢ ağrısı, nefes darlığı, kalp ritminde düzensizliklerdir.  
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1.2.8. Holter EKG-Ritim Holter 
 

Holter EKG; hastanın günlük hayatını etkilemeden 24–48 saat süreyle kalp aktivitesini 

kesintisiz olarak kaydeden ve dökümünü yapan, cep telefonu boyutunda, küçük bir kayıt 

cihazıdır. Ritim bozukluklarını düĢündürecek çarpıntı, bayılma Ģikâyetlerinin tespit 

edilmesinde veya tedavinin izlenmesinde kullanılır.  

 

Çarpıntı, bayılma, göz kararması gibi yakınmalarda ve ritim bozukluklarının 

araĢtırılmasında kullanılır. Eğer bu durumlara neden olan ritm bozukluğu EKG ile 

saptanabilirse tanı konmuĢ olur. Ancak pratikte, ritim bozuklukları dönemsel olma özelliği 

taĢıdığı için EKG‟de saptanması zordur. Bu nedenle uzun süreli EKG kayıtlarının Holter 

cihazı ile izlenmesi gerekir. 

 

Holter sistemi vücuda yapıĢtırılan elektrotlara bir ara kabloyla bağlanan küçük bir metal 

kutudur. Cihazın toplam ağırlığı piller dâhil 72 gr.‟dır.  

 

Resim 1.21: Holter cihazı 

Cihaz, kemerle belde taĢınabilir veya boyuna asılabilir. Cihaz takılıyken çarpıntı, 

düzensizlik, duraksama, bayılır gibi olma, sıkıntı hissi gibi herhangi bir Ģikâyet olursa hasta 

tarafından bu durum ve saat kayıt edilir. Daha sonra özellikle o anki EKG bulguları incelenir. 

Cihaz bağlandıktan sonra hastadan o günkü yemek, uyku, egzersiz gibi aktivitelerin saatlerini 

yazması istenir.  

 

Resim 1.22: Holter cihazının bağlanması 
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KiĢi günlük normal yaĢamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp 

elektrosunu kaydeder. Cihaz bağlı iken banyo yapma dıĢında hiçbir aktivite kısıtlaması 

yapılmasına gerek yoktur. Herhangi bir rahatsız edici ses çıkartmaz ve çok yüksek manyetik 

alanlar dıĢında günlük hayatta kullanılan cihazlardan etkilenmez. 24 saatin sonunda cihaz 

çıkartılır, elde ettiği kayıt bilgisayara aktarılır ve burada analiz edilir. Kayıt süresince kalbin 

tüm elektrik aktivitesini bu yolla görmek mümkün olur. Bu alet sayesinde muayene sırasında 

görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık 

hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritm bozuklukları tespit edilebilir. Kalp atımlarının uzun 

süreli kayıt edilmesi ile ritim bozuklukları ve gün içinde kalp hızının en yüksek ve en düĢük 

değerleri saptanarak uygun tedavi Ģekli planlanır. 

 

1.2.9. EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı 
 

EKG cihazının performansının devamlılığı için bazı parçaların devamlı kontrolü 

yapılmalı ve gerekiyorsa değiĢtirilmelidir. AĢağıdaki tabloda periyodik bakım gerektiren 

elemanlar ve tahmini süreleri belirtilmiĢtir. 

 

Periyodik Bakım Gerektiren Elemanlar Tahmini Süreleri 

Batarya 1 yıl sonra 

LCD ekran 15 saatten sonra 

Termal kafa 30 km kayıttan sonra 

Kâğıt motoru ve yazıcı motorları 100 saat kullanımdan sonra 

TuĢ takımı Kullanıma bağlı 

Elektrotlar Kullanıma bağlı 

Hasta kablosu Kullanıma bağlı 

Tablo 1.2: EKG cihazının bakım gerektiren elemanları ve süreleri 

Temizleme iĢleminden önce cihazın elektrik bağlantısı kesilmeli, kablo ve bağlantıları 

cihazdan ayrılmalıdır.  Cihaz, hasta kablosu ve elektrotlar suyla temas ettirilmemelidir. Suyla 

ıslatılmıĢ pamuklu bezle temizlenmeli ve sonra kuru bezle silinmelidir. Deterjan, eritici ve 

organik çözücüler (tiner, benzin, alkol vb.) kullanılmamalıdır. Elektrotlar üzerinde çizik 

oluĢmamalıdır. Bu yanlıĢ ölçümlere sebep olabilir. Hasta ile temas eden kısımların 

temizliğinde mikrobiyolojik risklere karĢı koruyucu tedbirler alınmalıdır. 

 

Yazıcının mekanik aksamı ve diĢlileri kontak sprey kullanılarak temizlenmelidir. 

Termal kafa temizlemeden önce soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Sıcak hâlde termal kafa 

zarar görebilir. Termal kafanın temizliğinde özel temizleyiciler kullanılmalıdır. 
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Resim 1.23: Termal kafa temizleme kalemi ve termal kafanın temizlenmesi 

1.3.Elektroensefalografi (EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları 
 

Uyku hâlinde ve uyanıkken beyindeki sinir hücreleri tarafından üretilen elektriksel 

faaliyetin, beyin dalgaları hâlinde kâğıt üzerine yazdırılmasıdır. Elektroensefalografi (EEG) ile 

geniĢ bir nöron grubunun spontan elektriksel aktivitesindeki dalgalanmalar yüzeyden 

kaydedilir. Beynin, elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleĢtirilen küçük metal 

elektrotlar aracılığıyla EEG aletine iletilir.  

 

Bu yöntem beynin yapısal özelliklerinden çok o anki fonksiyonel durumunu yansıtır. Bu 

nedenle yapısal görüntüleme yöntemlerindeki geliĢmelere rağmen hâlen önemini 

korumaktadır. 

 

EEG, epilepsi tanısında ve epileptik hastaların takibinde klinik bulguların ardından en 

önemli inceleme yöntemidir. Ayrıca, ensefalopati ve ensefalitler gibi birçok beyin hastalığı 

için önemli bir ek araĢtırma yöntemi özelliğini taĢır. 

 

1.3.1. EEG Çekimine Gelirken Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Noktalar 
 

 Çekim günü hastanın saçlarını yıkamıĢ olarak gelmesi (EEG incelemesinin 

parazitsiz olmasını sağlamak amacıyla), 

 Çekim sırasında hastanın tok gelmesi (Açlıkta, dalgalanmalarda değiĢiklikler 

görülebilir.), 

 EEG‟yi değerlendirecek olan doktora, sürekli kullanılan ilaçlar hakkında bilgi 

verilmesi gerekir. Çünkü kullanılan ilaçlar EEG sonucunu etkileyebilir. 

 

1.3.2. EEG’nin Kullanım Alanları 
 

 Epilepsi gibi rahatsızlıkların izlenmesinde ve odak tespitinde, 

 Uyku analizlerinde, 

 Beyin hasarlarının yerinin tespitinde, 

 Duyusal merkezlerdeki bozuklukların tespitinde kullanılır. 
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1.3.3. EEG Çekimi AĢamaları 
 

 EEG çekimi öncesinde elektrotların yerleĢtirilmesi önemli bir aĢamadır. 

Elektrotlar, uygun maddelerle yapıĢtırılarak ya da Ģapka Ģeklinde kauçuk 

bantlarla sıkıĢtırılarak yerleĢtirilir ve bazı özel pastalar ya da tuzlu su ile 

iletkenlikleri sağlanır. 

 EEG çekimi yaklaĢık 30 dakika sürer. Elektrotlar ince bir telle EEG cihazına 

bağlanır. 

 Çekimin ilk 3 dakikasında hastadan derin nefes alıp vermesi, çekimin 10. 

dakikasında ise aralıklı olarak verilen ıĢık kaynağına bakması istenir. 

 Kaliteli bir kayıt alabilmek için hasta çekim sırasında aksi istenmedikçe gözlerini 

kapalı, çene ve boyun kaslarını gevĢek tutmalı, hareketsiz durmalıdır. 

 Uykuda çekilen EEG için hastanın derin uykuya geçmesi beklenir. 

 

Resim 1.24: EEG çekimi 

1.4. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçlar 
 

EMG (elektromyografi); kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel özelliklerinin 

ölçülmesi yoluyla bu yapıların değerlendirildiği bir tanı yöntemidir.  

 

1.4.1. EMG Çekimi 
 

EMG tetkiki; sinir iletiminin ölçümü ve kasların incelenmesi olarak iki kısımda yapılır. 

Hastada düĢünülen tanıya göre bunların her ikisinin veya yalnızca birinin yapılması 

gerekebilir. 

 

1.4.1.1.Sinir Ġletim Ölçümü 

 

Kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında tetkiki yapacak doktor tarafından seçilen bazı 

sinirler, deri üzerine yerleĢtirilen bir elektrot aracılığı ile elektrik akımı verilerek uyarılır. 

Verilen elektrik akımı yüksek voltajlı olmakla birlikte saniyenin binde birinden daha kısa 

sürelidir ve zararsızdır. Bu kayıttan yararlanılarak sinirin iletim hızı ve uyaranın oluĢturduğu 

cevabın derecesi ölçülür.  

 



 

29 

 

1.4.1.2. Kasların Ġncelenmesi 

 

Kaslardaki sorunların tanısı için EMG‟ nin incelemesinde iğne elektrotları kullanılır. Bu 

iğneler, enjektör iğnelerinin içine çok ince bir tel konulması ile kayıt elektrotu hâline 

getirilmiĢlerdir. Yalnız kaslarda normal veya anormal elektriksel aktivitenin kaydedilmesi için 

kullanılır. Bu elektrotlar tek kullanımlıktır. Elektrot kol, bacak veya diğer vücut kısımlarında 

seçilen bir kas içine yerleĢtirilerek kastaki elektriksel aktivite incelenir.  

 

AraĢtırılan kasa iğnenin ucu direkt olarak yerleĢtirilir. Ġğne ucuna yakın olan kas 

bölgesinde o kasın kasılması için beyinden gönderilen uyarıların oluĢturduğu MÜAP‟ lar veya 

diğer elektriksel aktiviteler çok özel amplifikatörler aracılığıyla cihazın ekranında büyütülür 

ve izlenir. Aynı sinyaller iĢitilir hâle de getirilebilir. 

 

Yöntem, ağrılı olabileceğinden uygulayıcı, gereksiz giriĢimlerden kaçınmalıdır. Standart 

bir uygulama süresinden bahsedilmez. Uygulama süresi, ortalama 30 dakika ile 2 saat arasında 

değiĢir. 

 

Resim 1.25: EMG dalgaları 

1.4.2. EMG Çekimine Gelirken Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Noktalar 
 

 Ġnceleme genellikle kollar ve bacaklarda yapıldığından rahat, kolay çıkarılabilir 

kıyafetler tercih edilmelidir. 

 Yapılacak iĢlemde derinin elektriksel iletkenliği önemli olduğu için cilde krem ya 

da benzeri maddeler sürülmemesi ve cildin tozlu, yağlı, kirli olmamasına dikkat 

edilmelidir. 

  El ve kollardaki takılar (yüzük, bilezik, saat gibi) çalıĢmayı etkileyebileceğinden 

inceleme öncesi çıkarılmalıdır. 

 Hastanın düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında 

sakınca yoktur. Ancak antikoagülan ilaç kullanan hastaların hekimi önceden 

bilgilendirmesi gereklidir. 

 Hasta kalp pili taĢıyorsa inceleme öncesi hekim uyarılmalıdır. 

 

1.5. Defibrilatör 
 

Kalp ventriküler fibrilasyona girdiğinde, dıĢarıdan yeterli miktarda elektrik akımı 

vererek normal sinüs ritmine döndürme iĢlemine defibrilasyon, elektrik akımı vermede 

kullanılan cihaza, defibrilatör (elektro Ģok cihazı) denir. Defibilasyon, defibrilatör ile kalbe 

elektrik akımı vererek myokarddaki düzensiz titreĢimleri sonlandırıp kalbin normal bir Ģekilde 

çalıĢmasını sağlamaya yönelik hayat kurtaran bir iĢlemdir.  
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Kalbe defibrilatörle Ģok verilebilmesi için kalbin, ventriküler fibrilasyonda (VF) ya da 

nabızsız ventriküler taĢikardi(VT) ritminde olması gerekir. VF veya nabızsız VT‟de 20–30 sn. 

içinde uygulanan defibrilasyon % 100‟e yakınını sinüs ritmine çevirir. Her bir dakikalık 

gecikme, baĢarı Ģansını % 10 kadar azaltır. 10 dakikalık gecikmede yaĢam Ģansı yoktur.  

 

Resim 1.26: Defibrilatör cihazı 

1.5.1. Defibrilatör Cihazının Özellikleri 
 

 Monitör: LCD ekran özelliğinde olup kalbin elektriksel aktivitesinin izlenmesini 

sağlar. Cihaz, kalbin elektriksel aktivitesini, defibrilatör elektrotları ya da EKG 

hasta kablosu ile algılar. 

 Güç kaynağı (batarya, akü): Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, 

istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren bölümdür. Defibrilatörler, 

Ģebeke elektriğine güven olmadığından elektrik Ģebekesine takılı olsalar dahi akü 

ile çalıĢır, bundan dolayı akü daima dolu olmalıdır. 

 Kondansatör (kapasitör): Elektrik depolama, bilgi kaybı engelleme, elektrik 

akımları arasında dönüĢüm yapmada kullanılan elektronik bir devredir. Önceden 

tasarlanmıĢ seviyede enerjiyi Ģarj edebilme özelliğine sahiptir. 

 Elektrotlar: Kondansatörün deĢarj edilmesiyle elektrik enerjisini hastaya iletmek 

için göğüs duvarına uygun pozisyonda yerleĢtirilen iki adet elektrot bulunur. Bu 

elektrotlar, jelli elektrot (paddle) ya da metal plaka Ģeklindedir. Metal olanlara 

pedal ya da kaĢık da denir. 

 Yazıcı (kayıt ünitesi): Her defibrilasyon sonrasında otomatik olarak kayıt yapan, 

uygulanan enerji miktarı, tarih, saat vb. bilgileri kayıt altına alan bölümdür. 

Hafızalıdır ve EKG alınabilmesini sağlar. EKG kâğıdı takılı olmalıdır. 

 

1.5.2. Defibrilatör Cihazının ÇeĢitleri ve Kullanımı 
 

Kullanım Ģekillerine göre otomatik ve manuel olmak üzere iki çeĢit defibrilatör bulunur. 

 

1.5.2.1. Otomatik Eksternal Defibrilatör (AED-OED) 
 

Otomatik (automatic) eksternal defibrilatörler, kardiyak arrest vakalarında sağlık 

personeli ya da sağlık personeli dıĢındaki kurtarıcıların da kullanabileceği defibrilasyon için 

kılavuzluk eden hassas ve güvenilir cihazlardır. OED‟de bulunan defibrilatör denetçisi 

tarafından EKG analiz edilir, ses ve görüntülü sistemle kullanıcı yönlendirilir. Bu nedenle 

kullanıcının kalp ritmini bilmesi gerekmez. OED‟nin VF‟yi tanıma duyarlılığı % 100, nabızsız 

VT‟yi tanıma duyarlılığı ise % 90–92‟dir. OED, genellikle insanların yoğun olarak 

bulundukları havaalanı, uçak, tren, alıĢveriĢ merkezi, spor sahası, eğlence yerleri vb. yerlerde 

bulundurulur. 
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Resim 1.27: Otomatik eksternal defibrilatör 

Tam otomatik eksternal defibrilatör; ritmi tanımlayarak gerektiğinde otomatik olarak 

Ģok uygulayabilir.  

 

Yarı otomatik eksternal defibrilatör; ritmi tanımlayarak ses ya da görüntü sistemi ile 

kullanıcıyı yönlendirip Ģok uygulanmasını sağlar. 

 

Resim 1.28: OED kullanımı 

1.5.2.2. Manuel Defibrilatör 

 

Manuel defibrilatör, hekim tarafından kullanılır. Sıvı elektro jel sürülen metal elektrotlar 

göğüs duvarına yerleĢtirilerek istenen enerji düzeyinde elektrik akımı verilir. Manuel 

defibrilatörde monitör ve OED özellikleri de bulunabilir. 

 

Manuel defibrilatörlerde bulunan fonksiyon düğmeleri: 

 

 On/off: Aç/kapat düğmesi.  

 Enerji select: Uygun enerji düzeyini (10–360 joule) seç düğmesi.  

 Charge: Gösterge paneli ve elektrotlar üzerinde bulunan enerji yükle (Ģarj et) 

düğmesi. Cihazı 2–5 saniyede Ģarj eder. 

 Sync: Kardiyoversiyonda kullanılan senkronizasyon düğmesi.  

 Lead select: Derivasyon seç düğmesi.  

 Discharge: Elektrotların üzerinde bulunan enerji boĢalt düğmesidir. 



 

32 

 

 

Resim 1.29: Monitör ve OED özelliği olan manuel defibrilatör 

Manuel defibrilatörlerin kullanımı Ģöyledir: 

 

 Defibrilatör cihazı  açılır. 

 Cihaz EKG konumuna getirilir. 

 Hastanın göğüs bölgesi terli ya da ıslaksa kurulanır. Göğüs duvarı kıllı ise kılları 

temizlemekte yarar vardır. Bu durum hem direnci artırır hem de jel ile bulaĢan 

kıllar aracılığı ile akım, göğüs duvarında yayılır ve kalbe ulaĢamaz. Bu iĢlem 

belirgin zaman kaybına neden olacaksa vazgeçilmelidir. 

 Hastaya EKG elektrodları takılır. 

 Defibrilatör monitöründeki dalga Ģekli termal kâğıt üzerindeki kayıtlara bakılarak 

kap ritmi ve dalga Ģekli değerlendirilir. Ventriküler fibrilasyon durumunda 

kardiyopulmoner resusitasyon ve defibrilasyon birlikte yapılır. 

 Enerji seviyesi seçilir.  

 Elektrotlara yeterli miktarda sıvı elektro jel sürülür. Elektrotlar arasında jel 

bağlantısı olmamalı; tek elle iki elektrot bir arada tutulmamalıdır. 

 Elektrotlar, göğüs duvarına anterior apeks pozisyonunda yerleĢtirilir. Elektrot, 

sternum üzerine yerleĢtirilmemelidir. 

 Monitörden hastanın kalp ritmi değerlendirilir.  

 Ritim VF ya da nabızsız VT ise charge düğmesi ile cihaz, elektrik akımı vermeye 

(yükleme iĢlemi) hazır hâle getirilir. Elektrotlar sadece hastanın göğsünde iken 

Ģarj edilmelidir. 

 Defibrilasyon sırasında kullanılan yüksek enerji, sağlıklı bireylerde  fibrilasyona 

yol açabileceğinden defibrilatörü kullanan kiĢi sağlık ekibini enerji temasından 

korumalıdır. Bu amaçla uygulayıcı, çevre ve giysilerin kuruluğundan ve hastaya 

temas olmadığından emin olmalıdır. Her bir Ģok uygulamasından önce Ģarj 

sonrasında güçlü bir sesle defibrilasyonu uygulayan kiĢi, tüm  ekibi uyarmalıdır.  

 Elektrotlar göğüs duvarına sıkıca bastırılıp 10 kg‟lık kuvvet uygulanır. 

 Her iki elektrot üzerinde bulunan discharge düğmesine, aynı anda basılır. Ġlk 

defibrilasyonda önerilen Ģok dozu 200 jouledir. Ġlki baĢarısız olursa ikinci Ģokun 

dozu 200-300 jouledir. Ġkinciside baĢarısız olursa önerilen Ģok dozu 360 jouledir. 

 Monitörden ritim takibi yapılır ve dolaĢım kontrol edilir. 

 Verilen enerjinin yüksek olması nedeniyle uygulama anında hastanın sarsılması 

hastaya elektrik enerjisi verilip verilmediğini gösterir. 
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 Defirilasyondan sonra EKG‟nin düzelmesi 5-10 saniye sürer. Eğer herhangi bir 

nabız yoksa defibrilatör Ģarj olana kadar kalp masajı ve ambu solunumuna devam 

edilir.  

 Defibrilasyon 3–5 kez tekrarlanabilir. 

 

Çocuklarda kalp durması, sık karĢılaĢılan bir durum değildir. Çocuklarda kalp 

durmasının nedeni, genellikle hipoksi ve yaralanmalardır. Ventriküler fibrilasyon (VF) 

yetiĢkinlere oranla çocuklarda oldukça nadir görülür. Çocuklardaki VF‟nin nedenleri; 

yaralanmalar, doğuĢtan gelen kalp hastalıkları, ilaç zehirlenmeleri ve hipotermidir.  

 

Çocuklarda defibrilasyon, 1–8 yaĢ çocuklara uygulanır. Bebeklerde defibrilasyon 

uygulanmaz. 10 kg altındaki çocuklarda, çocuk elektrotları kullanılmalıdır. Çocuklarda birinci 

defibrilasyonda en uygun enerji seviyesi 2 J/kg‟dır. Ġkinci ve sonraki defibrilasyonlar için 

enerji seviyesi 4 J/kg‟dır. 

 

1.5.3. Defibrilatör Cihazının Temizliği-Bakımı 
 

Defibrilatör, her an kullanıma hazır hâlde bulundurulmalıdır. Kullanım kılavuzuna 

uygun olarak periyodik bakımı yaptırılmalıdır. Sağlık çalıĢanı nöbet teslimi sırasında bütün 

ekipmanı ve ilaçları kontrol ettiği gibi defibrilatörü de kontrol etmelidir.  

 

Defibrilatörün bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır: 

 

 Cihazın bataryası her zaman dolu olmalıdır. ġarj seviyesi sık sık kontrol edilmeli, 

kullanımdan hemen sonra Ģarj edilmelidir.  

 Kablolarda ve elektrotlarda sıklıkla aĢınma olabilir. Elektrotlar, kablolar, 

düğmeler, monitör vb. sağlam olmalıdır. 

 EKG kâğıdı takılı bulunmalıdır. 

 Elektrotlar, kullanımdan hemen sonra temizlenip cihaz üzerindeki yuvasına 

yerleĢtirilmelidir. Aksi takdirde elektrotlara sürülen sıvı jel katılaĢır, bir sonraki 

kullanımda kıvılcım oluĢmasına veya transtorasik impedansın artmasına neden 

olabilir. OED‟lerde kullanımdan sonra jelli elektrotlar atılıp yerine yenisi 

takılmalıdır. 

 Defibrilatörün yanında mutlaka sıvı elektro jel bulunmalıdır. 

 

1.6. Diyaliz 
 

Kronik böbrek yetmezliği çeĢitli nedenlere bağlı olarak böbrek fonksiyonlarının 

ilerleyici ve düzelmesi mümkün olmayan kaybı ile karakterize olan bir durumdur. Böbrekler 

tam çalıĢmadığı zaman idrarla atılması gereken üre, kreatinin gibi zararlı maddeler kanda 

birikir. Böbreklerin yapamadığı bu görev diyaliz ile gerçekleĢtirilir. 

 

Diyaliz, böbrek yetmezliği ya da böbrek fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda 

vücutta biriken fazla sıvı ve atık maddelerin yarı geçirgen bir membran (zar) aracılığıyla 

temizlenmesi iĢlemidir.  
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Resim 1.30: Hemodiyaliz ünitesi 

Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da kronik böbrek yetmezliği hastaları oldukça 

fazladır. Kronik ve terminal böbrek yetmezliği olan hastaların sağlıklı ve kaliteli bir yaĢam 

sürdürebilmeleri için hastalara transplantasyon ya da diyaliz yapılması gerekmektedir. 

Bunlardan daha kolay ve ulaĢılabilir olan tedavi yöntemleri hemodiyaliz ve periton diyalizi 

dir. 

 

1.6.1. Hemodiyaliz Cihazı Kullanım Amaçları ve Görevleri 
 

Böbrek yetmezliği çeken hastaların belirli zamanlarda bağlanmak zorunda kaldıkları 

suni böbrek makinesine diyaliz cihazı denir. Hemodiyaliz; arteriovenöz fistül, greft veya 

kateter yardımıyla hastadan alınan kanın vücut dıĢında bir cihaz yardımıyla sıvı ve solüt 

içeriğinin yeniden düzenlenerek hastaya geri verilmesi iĢlemidir. Hasta kanındaki solüt 

düzenlenmesi difüzyon ile sıvı düzenlenmesi ise ultrafiltrasyon ile gerçekleĢtirilir. Difüzyon, 

kan ve diyalizattaki solütlerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiĢiyle olur. Diyalizat 

solüsyonu içinde; sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, asetat, dekstroz ve klor bulunur. 

 

Resim 1.31: Hemodiyaliz cihazı 

Hemodiyaliz cihazının görevleri Ģunlardır; 

 

 Hasta kanını güvenli bir Ģekilde ve sabit bir basınçla hastadan alıp diyalizörden 

geçirdikten sonra tekrar hastaya sabit bir basınçla geri vermek, 
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 Uygun yoğunluktaki diyalizatı hazırlayıp diyalizörden istenen akımda geçirmek,  

 Hasta kanının ve diyalizatın ısısını ayarlamak ve onları istenen ısıda tutmak, 

 Ultrafiltrasyon için negatif basınç sağlamak. 

 

1.6.2. Hemodiyaliz Cihazının Bölümleri 
 

 Kan Pompası: Diyalizere yeterli ve dengeli kan akımını sağlar. 

 Diyalizat: Su (saf) sisteminden gelen su ile konsantre diyalizatı uygun oranlarda 

karıĢtırır. 

 Ultrafiltrasyon: Hastanın atamadığı sıvıyı cihaz yardımıyla uzaklaĢtırmaya 

yarar. 

 Monitörler: Sistemin değiĢik kısımlarındaki basınç, kondaktivite (kontrol paneli) 

ve ısıyı gösterir. 

 Hava Dedektörleri: Sisteme kaçmıĢ havayı saptar. 

 Heparin Pompası: Hemodiyaliz sırasında hastanın kanının pıhtılaĢmasını 

önlemek için heparinize (antikoaulasyon) etmek gerekir. Bunun için hastanın 

pıhtılaĢma değerlerine göre hastaya heparin verilir. 

 Membran (Diyalizer) ve Setler: Hastadan alınan kan, setler aracılığı ile 

makineye gelir ve bir membrandan geçerek temizlenen kan tekrar hastaya verilir. 

Diyalizer yarı geçirgen zardan oluĢmuĢtur. Zar, binlerce mikroskobik deliği 

içeren ince bir tabakadır. Diyaliz tedavisi sırasında bu zarın bir tarafından kan, 

diğer tarafından diyaliz sıvısı akar. Her diyaliz seansında ayrı diyalizer kullanılır. 

 

1.6.3. Hemodiyaliz Cihazının Kullanımı ve Bakımı 
 

 Kan akım hızı, arteryel basınç ve venöz basınca bağlı olarak ayarlanmalıdır. 

Negatif basınç (arteryel basınç) mutlaka ölçülmeli, -200 mmHg‟yı geçmemelidir. 

 Kan akım hızı tedavi baĢladıktan sonra kademeli olarak artırılmalıdır. 

 Kan basıncı bağlantıdan hemen sonra ve stabil hastalarda saatlik olarak 

ölçülmelidir. 

 Her türlü eylem ve müdahaleler tedavi sırasında değerlendirilerek 

kaydedilmelidir. 

 Diyalize giren hastalar aylık olarak kontrol edilmeli ve hastaların durumları 

değerlendirilmelidir. 

 Yıkama sıvısı, belirlenen lavabolarda imha edilmelidir. 

 Ġlaçlar temiz bir alanda hazırlanmalıdır.  

 Çoklu kullanım ĢiĢelerinin üzerine ilk kullanım tarihi ve saati yazılmalıdır. 

 Çoklu kullanım ĢiĢelerindeki port, her iğne giriĢinden önce uygun bir ajan ile 

önceden dezenfekte edilmelidir. 

 Kan pompa hızı (100-200 ml/dk) güvenli dönüĢ sağlamak için doğru 

ayarlanmalıdır. 

 Setlerin uçları ve giriĢler, bağlantı olmayan sürede kontaminasyondan uzak 

tutulmalıdır. 

 Temizlik sırasında üretici talimatları ve yasal düzenlemelere uyulmalıdır. 

 Diyaliz cihazı iç dezenfeksiyonu her seans arasında yapılmalıdır.  



 

36 

 

 Her hastadan sonra uygun temizleme solüsyonu ile diyaliz makinası dıĢ temizliği 

yapılmalıdır. 

 Tüm ekipmanlar, maksimum % 2 sodyum hipoklorit solüsyonu ile ekipmanın 

ekran ve dedektör bağlantılarına dikkat edilerek silinmelidir. 

 Her cihaz için ayrı bir bez kullanılmalıdır. Bu bez, yatak, masa ve yeniden 

kullanılabilir malzemeler için kullanılmamalıdır. 

 Üniformalar çarĢafların değiĢtirilmesi sırasında kontaminasyondan korunmalıdır. 

 Yatakların temizlenmesi ve hazırlanması esnasında cihaz ve malzemeler 

kontamine edilmemelidir. 

 Su arıtma sistemi günlük kontrol edilmeli, arıtma sistemine uygulanan 

dezenfeksiyon iĢlemi kaydedilmelidir. 

 Mikrobiyolojik kontrol sonuçları uygun olmalıdır. 

 

1.6.4. Hemodiyaliz Uygulamasında Kullanılan Malzemeler 
 

 Serum ( 1000cc %0.9‟luk NaCL ) ve seti 

 Enjektör, turnike, flaster, derece 

 Tansiyon aleti ve steteskop 

 % 10‟luk pavidon iyot ya da % 70‟lik alkol 

 Steril gaz bezi ve kompres 

 Steril ve steril olmayan eldiven 

 Hasta dosyası ve hemodiyaliz takip formu 

 Uygun fistül iğnesi (14 nolu iğne yaklaĢık 200-250 ml/dk kan akımını sağlamak 

için uygundur.15-16 nolu iğne daha ince damarlar, çocuklar için uygundur.) 

 

1.6.5. Periton Diyalizi için Gerekli Malzemeler ve Özellikleri 
 

 Periton diyaliz kateteri: Kateter, yumuĢak silikondan yapılmıĢ ve vücuda uyum 

sağlayan yapıdadır. Kateterin periton boĢluğuna yerleĢecek uç kısmında, diyaliz 

sıvısının içe ve dıĢa akıĢını sağlayacak küçük delikler vardır. Kateterlerin 

üzerinde, 1-2 adet keçe bant bulunur. Bu keçeler vücutta bulunan bağ dokusu 

tarafından örülerek kateterin yerinden çıkmasını ve mikropların kateter yolu ile 

vücuda girmelerini engeller. Çocuk ve yetiĢkinlere göre uzunlukları farklıdır. 

 Titanyum adaptör: Kateter ile transfer set arasında kalan ve bağlantı sağlayan, 

titanyumdan yapılmıĢ parçadır. Bu kısım kalıcıdır ve değiĢtirilmesi gerekmez. 

 Transfer set: Titanyum adaptör ile bağlantıyı sağlayan bir ara settir. 4-6 ayda bir 

değiĢtirilmesi gerekir. Transfer setin ucu kaza ile açıldığında veya ucuna 

dokunulduğunda, diyaliz iĢlemi yapılmadan derhal değiĢtirilmesi gerekir. 

Transfer set mutlaka hastanede ve diyaliz hemĢiresi tarafından değiĢtirilmelidir. 

 Mini kapak: Diyaliz iĢlemi tamamlandıktan sonra transfer setin ucuna takılan, 

beyaz renkli ve içinde antiseptik emdirilmiĢ sünger bulunan kapaktır. Mini 

kapağın iç kısmına sterilite açısından dokunulmamalıdır. Mini kapak 

mikroorganizmaların karın boĢluğuna girmesini engeller. Mini kapak paketinin 

son kullanma tarihi kontrol edilmeli, tarihi geçmiĢ ise kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Her diyaliz iĢleminde yeni  kapak kullanılmalıdır. 
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 Antiseptik solüsyon: Diyaliz iĢlemi sırasında kullanılan masanın üzerini 

temizlemek, mikroorganizmalardan arındırmak için kullanılan özel bir 

solüsyondur. Eller yıkandıktan sonra ellere de uygulanmalıdır. 

 Diyaliz solüsyonları: Y Ģeklinde bir sete bağlı, bir dolu bir boĢ torbadan oluĢur. 

Vücutta biriken atık maddeleri ve suyu uzaklaĢtırabilmek için diyaliz sıvıları, 

%1.36, %2.27 ve %3.86 oranında glükoz içerirler. Diyaliz solüsyonları 1, 2, 2.5 

litre hacmindedir.  

 Diyaliz solüsyonu kullanılmadan önce; diyaliz sıvısının glükoz oranı,  miktarı, 

sıvının berraklığı, son kullanma tarihi,  torbada sızıntı ve setlerde yapıĢıklık olup 

olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. 

 

Periton diyalizi uygulanan hastaların evde bulundurması gereken malzemeler aĢağıdaki 

tabloda verilmiĢtir. 

 

MALZEME KULLANIM AMACI 

Dezenfektan madde 
Dokuz ölçek kaynatılmıĢ suya, 1 ölçek çamaĢır suyu ile hazırlanan 

karıĢım cam silme ĢiĢesine konarak masa temizliğinde kullanılır. 

Oksijenli su Pansuman yerinde oluĢan kabukları temizlemek için kullanılır. 

Batikon Pansuman yapılırken kullanılır. 

Hypafiks Pasumanda kullanılan alerji yapmayan banttır. 

Steril drip Pansumanda kullanılan su geçirmez banttır. 

Steril gazlı bez Pansuman için kullanılır. 

Baskül  Diyaliz öncesi ve sonrası tartılmak için kullanılır. 

Tablo 1.3: Periton diyalizi uygulanan hastanın evde bulundurması gereken malzemeler 

1.7. Aspiratör Cihazı 
 

Aspiratör, günlük yaĢamda pek çok alanda kullanılan, ürettiği vakum (emme) gücü ile 

yabancı maddeleri emerek ortamdan uzaklaĢtıran cihazdır. Tıp alanında kullanılan 

aspiratörlere cerrahi aspiratör denir. Cerrahi aspiratör, ürettiği negatif basınçla vücut 

boĢluklarındaki istenmeyen sıvı, sekresyon, partikül vb. emen ve bir toplama kavanozunda 

biriktiren cihazdır. Cerrahi aspiratör; ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, acil servis, 

ambulans, diĢ kliniği vb. alanlarda kullanılır.  

 

Aspirasyon, vücut boĢluklarında birikmiĢ olan kan, mukus, orofarengeal veya gastrik 

içeriğin aspiratör yardımıyla emilerek uzaklaĢtırılması, temizlenmesi anlamına gelir. 
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1.7.1. Aspiratörün Bölümleri 
 

Cerrahi aspiratör üç ana bölümden oluĢur: 

 

 Motor bölümü: Elektrikle çalıĢır ve vakum gücünün oluĢmasını sağlar. 

Aspiratör, hava pompası yardımıyla vakum gücü yani negatif basınç oluĢturarak 

çalıĢır. Cihaz üzerindeki gösterge (kontrol) panelinde bulunan aç/kapat düğmesi 

ile vakum baĢlatılır, vakum ayarlama düğmesi ile istenilen vakum gücü seçilir.  

 Bağlantı hortumları: 2 adet borudan oluĢur. Motor ile kavanoz arasındaki 

hortum, vakum gücünü iletir. Kavanoz ile hasta arasında bulunan hortum, hem 

vakum gücünü iletir hem de ucuna takılan aspiratör sondası ile hastanın vücut 

boĢluklarında biriken sıvı ve yabancı maddelerin kavanoza taĢınmasını sağlar.  

 Ölçekli kavanoz (Toplama kavanozu): Ġçinde hastanın vücut boĢluklarında 

biriken sıvıların toplandığı cam veya PVC‟den yapılmıĢ, cihaza kolayca takılıp 

çıkarılabilen bölümdür.  

 

1.7.2. Aspiratör ÇeĢitleri 
 

Günümüzde kullanılan aspiratörler çok çeĢitlidir. Kullanıldıkları ortama ve hastanın 

durumuna göre aspiratörler iki ana gruba ayrılır. 

 

1.7.2.1. Müstakil Aspiratörler 

 

Portatif (seyyar, taĢınabilir) aspiratör:  Hastanın bakımında ve nakli esnasında 

kullanılmak üzere ambulansta, uçakta ve evlerde kullanılabilecek Ģekilde tasarlanmıĢ kesintisiz 

güç kaynağı ile çalıĢan aspiratörlerdir. 

 

 Mobil aspiratör:  Yoğun bakım ünitesi, acil servis ve hastabaĢında kullanılmaya 

imkân sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢ tekerlekli cihazdır. 

 

Operasyon aspiratörü: Ameliyathanede kullanılan vakum değeri oldukça yüksek, 

kavanozları büyük kapasiteli ve gerektiğinde tek kullanımlık steril poĢet takılabilen cihazdır.  

 

HastabaĢı aspiratörü: Yoğun bakım ünitesinde ya da hastabaĢında kullanılan hareketli 

olarak tasarlanmıĢ dakikada 40-50 litre sıvı emebilen direkt Ģebeke gerilimi ya da kesintisiz 

güç kaynakları ile çalıĢan, genellikle tek toplama kavanozuna sahip cihazdır. 
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Resim 1.32: Aspiratör çeĢitleri 

1.7.2.2. Merkezî Aspiratör 

 

Merkezî aspiratör, hastane ortamında ayrı müstakil aspiratör kullanmak yerine merkezi, 

güçlü bir vakum ünitesinin emiĢ gücünü, steril borular ile hastanenin gerekli odalarına 

(ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, acil servis, hastabaĢı vb.) aktararak çalıĢan sistemdir. 

 

Aspirasyon; orafarenjial, trakeal, airway yardımıyla uygulanabilir. Aspirasyonda 

kullanılan sondalar; aspiratörün bağlantı hortumuna takılan ve aspiratör ile hasta arasında 

bağlantı sağlayan disposble sondalardır. Aspiratör sondası yankauer sonda (sert sonda) , 

esnek sonda (whistle tip sonda), vakum kontrollü sonda olmak üzere üç çeĢittir.  

Aspiratör sondalarında 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 numara mevcuttur. Aspiratör 

sondası, hastanın yaĢına ve cinsiyetine göre seçilir. Genellikle yetiĢkinlerde 12–16 numaralı, 

(18–20 numaralar nadir kullanılır) çocuklarda 8–10 numaralı, bebeklerde ise 6–8 numaralı 

sonda kullanılır. 

 

Resim 1.33: Esnek sonda ve vakum kontrollü sondalar 
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Hastanın yaĢına göre önerilen vakum gücü aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

 

Hasta Vakum Gücü 

Çocuk 60–80 mm Hg < 120 inch–H2O 

YetiĢkin 100–120 mm Hg 300 inch–H2O 

Tablo 1.4: Hastanın yaĢına göre önerilen vakum gücü  

 

1.7.3. Aspirasyonun Amacı 
 

 Solunum yollarının tıkanıklığını gidermek. 

 Biriken sekresyon, balgamı temizleyerek solunumun devamını sağlamak. 

 Staza bağlı oluĢan enfeksiyonları önlemek. 

 Tanı amacıyla sekresyon,  balgam almaktır. 

 

Hastanın aspirasyon gereksinimi olduğunu gösteren bulgular Ģunlardır: 

 

 Hırıltılı solunum, 

 Solunum hızında artma, 

 Kalp atım hızında artma, 

 Huzursuzluk, 

 Dudaklar, parmak uçlarında morarma, 

 Trakeada sekresyon, balgam birikmesi, 

 Oksijen satürasyonunda düĢme gibi  durumlarda aspirasyon uygulanmasına karar 

verilir. 

 

1.7.4. Aspirasyonda Kullanılan Malzemeler 
 

 Nelaton sonda (2 adet) 

 Steril kap içinde serum fizyolojik  

 Aspiratör 

 Steril eldiven 

 Havlu/tedavi bezi ve muĢambası 

 Kâğıt havlu 

 Maske 

 Suda eriyen kayganlaĢtırıcı 

 Ambu/oksijen maskesi/oksijen kanülü 

 Kirli kabı 

 Böbrek küvet 

 

1.7.5. Aspirasyon Uygulama Tekniği  
 

Orofarengeal, nazofarengeal aspirasyon ve trakeal aspirasyon olarak uygulanır. 
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1.7.5.1. Orafarengeal ve Nazofarengeal Aspirasyon  

 

Solunum yollarındaki kan, mukus ve sekresyonların ağız ve burun yolundan 

temizlenmesi iĢlemidir.  Uygulama tekniği aĢağıdaki gibidir. 

 

 Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantısı sağlanır ya da güç kaynağının 

(batarya) Ģarj seviyesi kontrol edilir. 

 Ölçekli kavanozun temiz olup olmadığı kontrol edilir.  

 Bağlantı hortumunun kavanoz kapağına takılmıĢ ve kapağın kavanoza sıkıca 

oturmuĢ olmasına dikkat edilir.  

 Ölçekli kavanoza bağlantısı olan hortumların tıkanmaması için kavanozun dik 

konumda olması sağlanır. 

 Hasta bilinçliyse yapılacak uygulama hakkında hastaya bilgi verilir ve hastanın 

onayı alınır. 

 Malzemeler uygun bir yere yerleĢtirilir. 

 Eller yıkanıp eldiven giyilir. 

 Hastanın solunum Ģekli ve sayısı gözlenir. Gerekirse oksijen verilir. 

 Yatağın etrafına paravan çekilir. 

 Hastaya fowler/semifowler pozisyon verilir. BaĢı hiperekstansiyon durumuna 

getirilir. Hasta bilinçsizse lateral pozisyon verilir. 

 Hastanın göğsüne tedavi bezi ve muĢambası yerleĢtirilir. Hastanın çenesinin 

altına böbrek küvet konur. 

 Hastaya uygun aspiratör sondası seçilir. Ġç kısmına dokunmadan dıĢ kılıfının uç 

kısmı açılır.  

 HemĢire maskesini takar ve steril eldivenlerini giyer. 

 Steril aspiratör sondası, steril paket açma tekniğine uygun olarak açılıp bağlantı 

hortumuna takılır. Steriliteye dikkat ederek sondanın ucu  su bazlı jel veya serum 

fizyolojik ile ıslatılarak kayganlaĢtırılır. 

 Sonda aktif elle tutulur. Nazofarengial aspirasyonda; sonda burun deliğinden 

tabana paralel olarak ilerletilir. Daha sonra aĢağı ve ileri doğru itilir. 

 Orafarengial aspirasyonda; hastanın ağzı açılarak sonda dile paralel olacak 

Ģekilde dile değmeden aĢağı doğru itilir. Herhangi bir dirençle karĢılaĢılırsa 

hemen durdurulur.  

 Aspiratör çalıĢtırılır, istenen vakum gücü, vakum ayarlama düğmesi ile ayarlanır 

ve kontrol edilir.  Sonda parmaklar arasında yavaĢca döndürülerek sekresyon 

çekilir.  

 Aspirasyon iĢlemi en fazla 15 saniye sürmelidir. Uygulama sırasında hastada 

öksürme ve tıkanma belirtileri gözlenirse iĢlem durdurulur.  

 ĠĢlem sonrası hasta dinlendirilir. Solunumu takip edilip öksürmeye teĢvik edilir. 

Hastanın balgam ve sekresyonu fazla ise tekrar aspirasyon iĢlemi uygulanır. 

Gerekirse hastaya oksijen verilir. 

 Hastaya ağız bakımı gerekliyse yapılır. Çenesinin altından böbrek küvet ve tedavi 

bezi muĢambası alınır. 

 Hastaya rahat bir pozisyon verilir. 

 Maske ve eldivenler çıkarılır. Tıbbi atıklar ayrıĢtırılır. Aspiratör boĢaltılır. Cam 

kavanoz bağlantı hortumları su ile yıkanır sonra dezenfektan maddeyle yıkanır. 
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 Yapılan iĢlem, aspirasyon saati, aspire edilen sekresyonun niteliği ve miktarı 

kayıt edilir. Gerekli durumda doktora haber verilir. 

 

1.7.5.2. Trakeal Aspirasyon 

 

Endotrakeal tüp ya da trakeostomi kanülünün aspirasyon iĢlemine trakeal aspirasyon 

denir. Trakeal entübasyon yapılmıĢ hastada tüpün trakeayı irrite etmesi nedeniyle ve hastadan 

kaynaklanan çeĢitli patolojik durumlara bağlı olarak mukus üretimi artmaktadır. Havayolu 

açıklığının sürdürülmesi, mekanik ventilasyonun etkili bir Ģekilde devamı, uzun süre entübeli 

kalan yoğun bakım hastalarında sekresyonun çıkartılması için trakeal tüp içi aspirasyon 

uygulaması önemli bir iĢlemdir. Trakeal tüp içi aspirasyon uygulama tekniği Ģöyledir: 

 

 Eller yıkanır.  

 Malzemeler hazırlanır. 

 Malzemeler, hastanın yakınında kolay ulaĢılabilecek bir yere konur. 

 Eldiven giyilir. 

 Genel bir kural olarak seçilen aspiratör sondası, trakeal tüpün iç çapının yarısı 

kadar olmalıdır. 

 Sondanın ilerletilecek uzunluğu ayarlanır. Uygun boy; suprasternal çentik ile 

trakeal tüpün konektörü arasındaki mesafedir. Sondanın ıçu steriiltesi 

bozulmadan açılır. 

 Hasta, balon ile ventile ediliyorsa % 100 O2 ile en az 1 dk solutulur. Hasta, 

mekanik ventilatöre bağlıysa ventilatördeki oksijen % 100‟e çıkarılır, tidal volüm 

1–1,5 kat artırılır. Hastanın beĢ dk bu Ģekilde soluması sağlanır. 

 Eldivenler çıkartılır. Steril eldiven giyilir.  

 Mümkünse sonda ucu, su bazlı jel veya SF ile ıslatılarak kayganlaĢtırılır.  Bu 

Ģekilde trakeal tüpün içinden sondanın geçiĢi kolaylaĢtırılır. 

 Sonda, trakeal tüpün içine sokulup önceden belirlenen derinliğe kadar yavaĢça 

ilerletilir. 

 Vakum (aspiratör) açılır. 

 Sonda, döndürülerek çıkartılırken aspirasyon sağlanır. (en fazla 15 sn) 

 Hastaya rahat bir pozisyon verilir. 

 Maske ve eldivenler çıkarılır. Tıbbi atıklar ayrıĢtırılır. Aspiratör boĢaltılır. Cam 

kavanoz bağlantı hortumları su ile yıkanır sonra dezenfektan maddeyle 

dezenfekte edilir. Aspiratörün güç kaynağı Ģarj edilir. 

 Yapılan iĢlem, aspirasyon saati, aspire edilen sekresyonun niteliği ve miktarı 

kayıt edilir. Gerekli durumda doktora haber verilir. 
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Resim 1.34: Trakeal tüp içi aspirasyon 

 

Resim 1.35: Trakeostomili hastada aspirasyon 

1.7.6. Aspirasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  
 

 Hıçkırık, bulantı ve kusma belirtisi varsa aspirasyon uygulanmamalıdır. 

 Aspirasyon invaziv bir iĢlem olduğundan aseptik tekniğe uygun yapılmalıdır.  

 Kalın aspiratör sondası; havayolunu daraltıp hastadan daha fazla miktarda 

oksijenli hava çektiğinden hipoksemi, hipoksi gibi komplikasyonlara neden 

olabileceğinden kullanılmamalıdır.  

 Aspirasyon iĢleminden önce ve sonra en az 30 saniye % 100 oksijen verilmelidir. 

Oksijen uygulayabilmek için balon, maske ve oksijen kaynağı ya da mekanik 

ventilatör hazır bulundurulur. 

 Aspiratör sondası rahat ilerlemiyorsa tıkaç varlığı düĢünülmelidir. 

 Her aspirasyon iĢlemi 15 saniyeden fazla sürmemelidir. Bebek ve çocuklarda 

daha kısa süreli uygulanmalıdır. 

 Aspirasyon sırasında EKG ritmi ve O2 saturasyonu izlenmelidir. Kardiyak 

aritminin geliĢmesi ya da O2 saturasyonunun düĢmesi durumunda iĢlem 

sonlandırılmalı, hastaya hemen % 100 O2 verilmelidir. 
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 Fazla miktarda sekresyon ve mide içeriğinin olduğu durumda mümkünse hasta 

yan döndürülerek ağız içi temizlenmelidir. 

 Aspirasyon periyotları arasında hastanın 20-30 sn. dinlenmesine izin verilmelidir. 

 Ağız içi aspirasyonda kullanılan sonda, trakeal aspirasyonda kullanılmamalıdır. 

 Sekresyon 15 saniyede hızla uzaklaĢtırılamıyorsa, hastaya 2 dk oksijen 

verildikten sonra hasta tekrar aspire edilmelidir. 

 Aspirasyonda, akciğerlerden aspire edilen havanın aĢırıya kaçması durumunda 

hipoksi, havayolu kollapsı ve sonuçta atalektazi geliĢebileceği unutulmamalıdır.  

 Aspiratör, sondanın distal ucundaki basıncın atmosfer basıncının altına 

düĢürülmesi ile aspirasyon iĢini gerçekleĢtirir. Bu sırada akciğerlerdeki basıncın 

sondanın ucundaki basınç ile eĢitleneceği unutulmamalıdır. 

 

1.7.7.Aspirasyon Komplikasyonları 
 

Aspirasyon, doğru bir biçimde uygulandığında ağrısızdır. Solunum sıkıntısını azaltır ve 

hastanın rahatlamasını sağlar. Ancak doğru uygulanmaz ise ağrı, mukozal travmadan ani 

ölüme kadar uzanan birçok komplikasyona neden olabilir.  

 

 Hipoksemi; aspirasyonun en sık görülen komplikasyonudur. Hipoksemiden 

korunmak için aspirasyondan önce hiperventilasyon yoluyla % 100 O2 

uygulanmalı ve aspirasyon süresi 15 saniyeyi aĢmamalıdır. 

 Aritmi; temelde hipokseminin sonucu olarak ortaya çıkar. Kalp hızı ve ritminde 

bir değiĢiklik görülürse hemen iĢleme son verilerek % 100 O2 verilmelidir. 

 Hipotansiyon; aritmi veya öksürük nöbetleri sırasında venöz dönüĢün azalmasına 

bağlı olarak geliĢir. 

 Atalektazi; sekresyonla birlikte havanın da aspire edilmesine bağlı olarak geliĢir. 

Buradaki önemli faktör sondanın ölçüsüdür. Kısa sondalar, üst solunum 

yollarındaki havanın aspire edilmesine neden olurken solunum yolunu tamamen 

kapatan geniĢ sondalar da alt solunum yollarındaki havanın aspire edilmesine 

neden olur. Aspirasyon sınırlı sürelerle ve aralıkla uygulanmalıdır. 

 Mukozal travma; genellikle sert sonda ucunun solunum yolu duvarını 

zedelemesine bağlı olarak geliĢir. Ayrıca uygulanan negatif basıncın etkisi ile 

sonda ucunun solunum yolu duvarına yapıĢması ve sondanın geri çekilmesi 

sırasında mukozanın hasara uğramasıdır. Bunu önlemek için vakum gücü hastaya 

göre ayarlanmalı ve ucu, solunum yolu duvarına yapıĢma riski olmayan sondalar 

seçilmelidir. 

 Kontaminasyon ve enfeksiyon; aspirasyon esnasında oluĢabilecek mukozal 

travma nedeniyle geliĢebileceği gibi üst solunum yollarında bir enfeksiyon varsa  

mikroorganizmalar, sonda yoluyla alt solunum yollarına taĢınabilir. Enfeksiyon 

riski aseptik kurallara dikkat edilerek ve tek kullanımlık kateterler kullanılarak 

azaltılabilir. 

 

1.7.8. Aspiratör Cihazının Bakımı  
 

 Aspiratör bağlantı hortumları, çevreye temas etmeyecek Ģekilde toplanır.  

 Hortum bağlantısı ve conta çıkarılır. 
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 Kavanoz içinde biriken materyal, kontamine sıvı atık olarak nitelendirilir. Atık, 

bu iĢ için ayrılmıĢ bir evyeye veya rezervuarlı tuvalete dökülür, etrafa 

sıçratmamaya dikkat edilir. Atık kalıntılarını yok etmek için, tuvalet veya evye 

suyla durulanır. Aspiratör torbası kullanılıyorsa ve bu torba dolduysa kullanma 

kılavuzuna göre kapağı kilitlenip, tıbbi atık çöpüne atılır. 

 Kavanoz ve bağlantı hortumu, su ile çalkalanıp % 0.5‟lik klor solüsyonunda 10 

dakika bekletilir. 

 Kavanoz ve bağlantı hortumu, soğuk sterilizasyon yapılır (gluteraldehit, hidrojen 

peroksit, klorin vb.). 

 Kavanozun ve hortumun zarar görüp görmediği kontrol edilir, gerekirse 

değiĢtirilir. 

 Kavanozun kapağı kapatılır, conta ile bağlantı hortumu kapağa takılır. 

 Cihazın çalıĢması test edilir. Vakum, aç/kapat düğmesine basıldığında hortumun 

ucunda hissedilmelidir. Hissedilmezse kavanozun kapağı kontrol edilir, kapak 

veya conta bozulmuĢ olabilir. 

 Cihazın güç kaynağı doldurulur. 

 Aspiratör, her an kullanıma hazır hâlde bulundurulur. 

 

1.8. Göğüs Tüpleri ve Kullanım Amaçları 
 

Göğüs tüpü, plevral aralıktan sıvı, hava ya da kan birikiminin boĢaltılmasında kullanılan 

araçtır. 

 

Hastalık, yaralanma, cerrahi iĢlemler vb. iĢlemler sonucu plevral boĢlukta sıvı veya kan 

birikmesi akciğerlerin normal olarak geniĢlemesini engelleyebilir. Bu nedenle sıvının plevral 

aralıktan boĢaltılması gerekir. Biriken sıvıyı dıĢarı boĢaltmak ve akciğer kollapsını düzelterek 

akciğerlerin yeniden geniĢlemesini sağlamak için göğüs tüpü kullanılır. 

 

 

1.8.1. Göğüs Tüpü Uygulaması 

 
Göğüs tüpü cerrah tarafından yerleĢtirilir. HemĢire hekime asistanlık yapar.  

 

 HemĢire yapılacak iĢlem hakkında hastaya bilgi verir. 

 HemĢire ellerini yıkar. 

 Malzemeleri hazırlar. 

 Hastayı iĢleme hazırlama ve pozisyon vermeye yardım eder. 

 ĠĢlem süresince doktora yardım eder. 

 ĠĢlem sonrası hastayı takip eder. 

 Kullanılan malzemeleri kaldırır ve tıbbi atıkları ayrıĢtırır. 

 Göğüs tüpünün kullanımı hakkında hastaya ve yakınlarına bilgi verir. 
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Göğüs tüpü uygulaması, steril koĢullarda yapılması gereken invaziv bir iĢlemdir. 

GiriĢim yerini hekim belirler.  Seçilen alan ve çevresi geniĢ olarak antiseptik solüsyon ile 

temizlenir ve delikli steril örtü ile kaplanır.  GiriĢim yapılacak noktadan plevraya doğru lokal 

anestezik uygulanır. Cerrah tarafından göğüs tüpü takılarak bir dikiĢle yerine tutturulur ve 

üzeri steril bir gazlı bezle örtülür. Göğüs tüpü toplayıcıya bağlanır.  

 

Resim 1.36: Göğüs tüpü  

Göğüs tüpleri su altı drenajına bağlanır. Su altı drenajı tek, çift, üç ĢiĢeli kapalı sistemler 

Ģeklinde olabilir. Göğsü drene etmede yer çekimi yetersiz kalıyorsa tüpler sakĢına 

bağlanabilir. Göğüs tüplerinde komplikasyon olarak tüp tıkanıklıkları, trokar yeri enfeksiyonu 

ve ampiyem görülebilir. 

 

1.8.2. Göğüs Tüplü Hastanın Bakımı 
 

 Hastaya yapılacak iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 Eller yıkanır. Eldiven giyilir. 

 Hastaya fowler ya da semi fowler pozisyonu verilir. 

 Göğüs tüpünün girdiği bölge değerlendirilir. Pansuman, pansumandaki drenaj 

varlığı, drenajın rengi ve miktarına bakılır. Tüpün girdiği bölgede ses olup 

olmadığı değerlendirilir. 
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Resim 1.37: Göğüs tüpü uygulanmıĢ hasta 

 Kapalı drenaj sistemi hastanın göğüs seviyesinden 80-100 cm kadar aĢağıda 

olmalıdır. Herhangi bir nedenle ĢiĢenin göğüs düzeyine veya yukarısına çıkması 

gerekiyorsa tüp kesinlikle klemplenir. Tüp klemplenmezse drene olan sıvı tekrar 

plevral boĢluğa geri döner ve enfeksiyona, plevral basıncın artmasına neden olur. 

 Tüplerin tıkanma olasılığına karĢın tüplere parmaklarla sıvazlama iĢlemi saat baĢı 

yapılır.  

 Göğüs drenaj sisteminin dikey pozisyonda olması sağlanır. AĢırı kanama ve 

iyileĢmeyi belirlemek için drenajın rengi, miktarı değerlendirilir.  

 Göğüs drenaj hortumları kıvrımsız bir Ģekilde ĢiĢeye bağlanır. 

 Su altı drenaj ĢiĢesi boĢaltılırken tüp klemplenir ve tüpün ucuna koruyucu kılıf 

takılır. ġiĢe boĢaltıldıktan sonra yeteri kadar serum, fizyolojik veya distile su 

konarak tüple bağlantısı sağlanır. 

 Drenaj sıvısı 8 saatte bir boĢaltılır. BoĢaltılan sıvının rengi, miktarı kaydedilir. 

 

1.9. Laparoskopi Cihazı ve Kullanım Alanları 
 

Laparoskopi genel anestezi altında ve karın ön duvarında açılan 0,5-1 cm‟lik kesilerden 

yerleĢtirilen laparoskopi cihazıyla yapılan cerrahi bir yöntemdir. Açılan kesiden laparaskopi 

çubuğu sokulur ve gaz verilerek kamera ile karın içi gözlemlenir. Gerekirse laparaskopik 

cerrahi iĢlemler yapılabilir. 

 

Resim 1.38: Laparaskopi ameliyatı 
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Laparaskopinin avantajları Ģunlardır: 
 

 Hastanede kalıĢ süresini azaltır. Enfeksiyon riski düĢüktür. 

 Normal yaĢama kısa sürede dönülür. 

 Fıtık riskini en aza indirir. 

 Büyük kaslarda kesi yapılmaz, küçük kesiler kullanılır.  

 Açık ameliyatlara göre daha az ağrı hissedilir. 

 

1.9.1. Laparaskopinin Klinikte Kullanımı 
 

Laparaskopinin iki kullanım amacı vardır. 

 

 Tanısal amaçlı (Diagnostik)  

 Tedavi amaçlı (Terapötik) 

 

Diagnostik laparaskopide herhangi bir cerrahi iĢlem yapılmaz, yalnızca organlar 

gözlenir. Ġnfertilite vakalarında, tüplerin açık olup olmadığı, yapıĢıklık durumları, 

yumurtalıkların durumları değerlendirilir. ĠĢlem esnasında vajinal yolla metilen mavisi 

verilerek, sıvının tüplerden geçip geçmediği gözlenir. Açıklanamayan kasık ağrılarında da 

tanısal amaçlı laparaskopi kullanılır.  

 

Terapötik laparaskopi en sık jineklojik tedavilerde kullanılır. Jinekolojide terapötik 

laparaskopinin kullanım alanları Ģunlardır: 

 

 Gebelikten korunmak için tüplerin bağlanmasında,  

 Basit kitle ve yumurtalık kistlerinin çıkarılmasında, 

 Polikistik overde, yumurtlamanın kolaylaĢtırılmasında, 

 Endometriozisli odakların yakılarak tedavi edilmesinde, 

 YapıĢıklıkların açılmasında,  

 Küçük subseröz myomların çıkartılmasında, 

 Histerektomide kullanılır. 

 

Laparoskopi jinekolojik cerrahi dıĢında; kolesistektomi, splenektomi, apendektomi, 

periton diyaliz katateri takılması, böbrek biyopsisi, prostektomi, nefrektomi vb. durumlarda da 

kulanılır. 

 

1.10. Görüntüleme Cihazları 
 

1.10.1. Ultrason (Ultrasound) 
 

Ultrason cihazı, insan vücudunda hava ve kemik içermeyen doku gruplarının 

incelenmesi ve görüntülenmesinde kullanılır. 
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Bu cihazlardaki temel çalıĢma prensibi yüksek frekanslı ses dalgalarının dokulara 

gönderilmesi ve dokulardan geri yansıyan ses dalgalarının toplanmasıdır. Dokulardan geri 

yansıyan ses dalgaları elektrik enerjisine dönüĢür ve dijital monitöre aktarılarak görüntü elde 

edilir. Örneğin; ultrason ile gebelikte, fetusun geliĢimi incelenerek boyu, kilosu, kol ve bacak 

uzunlukları, ense kalınlığı ultrason ile tespit edilebilir. TaĢ, tümör vc tümörlerin metastazları 

ultrasonla tespit edilebilir. 

 

Cihaz; farklı problar, monitör ve kontrol panelinden oluĢur. Vücudun farklı bölümleri 

için farklı frekans özelliğine sahip problar kullanılır. Hastanın gözlem yapılacak bölgesine 

görüntüyü daha kolay almayı sağlayan jeller sürülür.  

 

Üç boyutlu görüntü veren ultrason cihazları da mevcuttur. Doppler cihazı ise ultrason 

cihazının renkli görüntü vermesini sağlayan tüpüdür. Bu cihaz ile akan sıvının akıĢ yönü ve 

Ģiddeti belirlenebilir. Bu sayede akım değiĢikliği ve tıkanıklıklar tespit edilebilir, kalp ve 

dolaĢım hastalıklarının tespitinde önemli bir yer tutar. 

 

1.10.2. Röntgen Cihazı( X-RAY )ve Kullanım Alanları 
 

Tıbbi görüntüleme cihazlarındandır. Cihaz; hastanın yatacağı bir sedye, X-ray tüpü, 

jeneratör, kalimatör, statif tablası (akciğer röntgeni için) ve kumanda konsolundan oluĢur. 

 

Vücuttaki kırık, çatlak gibi durumlarda veya hastalık (sinüzit, pnömoni, tüberküloz vs.) 

teĢhisinde kullanılır. 

 X ıĢınları gebelerde teratojenik etki yapar. Gebelik Ģüphesi bulunanlar ve gebeler 

röntgen çektirmemelidirler. 

 

 

Floroskopi cihazı ise; röntgen cihazının kameralı tipidir. YumuĢak doku çekimlerinde 

kullanılır, röntgen cihazında olduğu gibi X ıĢınları hastadan geçer ve görüntü elde edilir. 

Floroskopi de görüntü kameraya gönderilir, oradan da monitöre aktarılır. Röntgen cihazından 

en önemli farkı çekilen görüntünün monitöre aktarılıp hemen görülmesidir.  

 

Radyoopak madde verilerek hastanın seri hâlde filmleri çekilebilir, bunlara "Baryumlu 

Film" denir. Opak madde, incelenecek bölgeye göre oral, intravenöz veya anal yolla 

verilebilir. Örneğin; özefagus, mide ve ince bağırsakların filmi çekilecekse oral yolla, kolon 

filmlerinde rektal yolla verilebilir. 

 

1.10.3. Manyetik Rezonans Görüntüleme (Magnetic Resonance Imaging - MRI) 

ve Kullanım Alanları 
 

Manyetik rezonans görüntüleme, dev mıknatıslarla oluĢturulan güçlü manyetik alan 

içinde radyo frekans dalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları, diğer yapılardan net 

olarak ayırt etmeyi sağlayan yöntemdir. Sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları 

saptamak ve tanımlamak için kullanılır. MRG, doku kontrast çözümlemede gücü en yüksek 

olan radyolojik görüntüleme yöntemidir. 
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Resim 1.39: Manyetik Rezonans (MR) yöntemiyle görüntü oluĢumu 

MR cihazının etkili olduğu kullanım alanı, vücuttaki yumuĢak dokulardır. MR, 

yumuĢak dokularda maksimum kontrastlama ve görüntüleme yeteneğine sahiptir. Bu sayede 

MR ile yumuĢak dokulardaki lezyon ve patolojik dokular kolayca incelenir. 

 

ġekil 1.1: MRG cihazı 

Dar ve kapalı ortamlarda uzun süre duramama MRI sisteminin dezavantajıdır. 

Günümüzün getirmiĢ olduğu teknolojik yeniliklerle MRG‟de bu probleme çözüm getirilmiĢtir. 

Açık MR sistemi son derece rahat ve güvenilir olup kapalı alan korkusu olan hastalar, yaĢlılar 

ve çocuklar için konforlu bir sistemdir. 

 

Resim 1.40: Açık MRG cihazında hasta pozisyonu 
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Kalp pili olanlar ve üzerinde demir, metalik cisim taĢıyan hastalar (platin takılı olanlar 

vb.) MRI odasına giremezler. Hamileliğin ilk üç ayında uygulanmaz. 

 

1.10.4. Sintigrafi Cihazı ve Kullanım Alanları 
 

Cihaz, hastanın yatacağı bir sedye bir veya iki adet gamma kamerası (tüp) ve bilgisayar 

içeren kontrol panelinden oluĢmaktadır.  

 

Sintigrafi, radyoaktif elementlerle iĢaretli kimyasal moleküller ve biyolojik materyaller 

yardımıyla hastalıkların tanısı için kullanılır. Bu tetkik, doku ve organların fonksiyonel 

görüntülemesini yapar ve dolayısıyla fonksiyon hakkında bilgi verir. Kullanılan radyoaktif 

ilaçların yan etkisi ve allerjik etkileri yoktur. Bu maddeler her yaĢtaki hastada ve çocuklarda, 

yaĢa göre değiĢen dozlarda güvenle kullanılabilir. Bu uygulamada hasta çok düĢük düzeyde 

radyasyon almaktadır. Bu düzey röntgen görüntülenmesinden daha düĢüktür. Ancak bu testler, 

X ıĢını ile yapılan incelemelerde olduğu gibi hayati önem taĢımadıkları sürece; gebelik 

döneminde yapılmaz.  

 

Test baĢlamadan önce radyoaktif madde içeren ilaç damardan enjekte edilir veya ağız 

yoluyla verilir. Bunu takiben veya kısa bir süre sonra kameralar ile vücuttan organ içinde 

ilerleyiĢ veya dağılımı izlenerek bu organın çalıĢması ile ilgili önemli bilgiler elde edilir. 

Tiroid,  paratirioid,  kemik,  miyokard perfüzyonu,  böbrek,  karaciğer, dalak,  safra yolları,  

beyin perfüzyonu,  gastroözefagial reflü için sintigrafi çekilmektedir. 

 

1.10.5. Bilgisayarlı Tomografi ( BT/ Computer Tomography)  
 

Bilgisayarlı tomografi, X ıĢınları ile vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsü 

oluĢturularak yapılan radyolojik teĢhis yöntemidir.  

 

1.10.5.1. Bilgisayarlı Tomografinin Kulanım Alanları  

 

Konvansiyonel röntgende anatomik oluĢumların görüntüleri radyogramda üst üste 

düĢer. Bilgisayarlı tomografi yönteminde kesit Ģeklinde görüntüleme yapılır. Bu nedenle 

anatomik oluĢumların üst üste düĢmesi önlenir. BT‟ de kontrast sayısının fazlalığı dokuları 

birbirinden ayırdığı için su, ödem, hematom gibi yapılar daha iyi görüntülenir. BT‟ nin sık 

kullanıldığı alanları özetleyecek olursak;  

 Kafa içi incelemelerde özellikle kafa içi kanamalarında ilk baĢvurulan yöntemdir.  

 Toraks ve batın görüntülemelerde kullanım alanı çok geniĢtir. Bu bölgelerde kitle 

var ise sınırları ve çevreye yayılmaları görüntülenebilmektedir.  

 BT anjiografi ile damar içi darlıklar gösterilebilir.  

 Orta kulak içi kemikçiklerin ve yumuĢak dokuların incelenmesi yapılır.  

 Sinüslerin incelenmesinde ilk olarak tercih edilir.  

 Omurgada hem kemiklerin hem de disk gibi yumuĢak dokuların incelenmesini 

sağladığı için özellikle bel fıtıklarında önemli yeri vardır.  

 Radyoterapi planlanması da BT ile yapılır.  
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Önceden ancak cerrahi müdahale ile elde edilebilen tanılar artık BT ile baĢarılı bir 

Ģekilde yapılabilmektedir. Maliyet olarak da uygun sayılabilecek özellikte olması günümüzde 

bu yöntemin tercih edilmesini sağlamıĢtır. 

 

1.10.5.2. Bilgisayarlı Tomografinin Zararlı Etkileri  

 

Bilgisayarlı tomografide de röntgende olduğu gibi, en önemli zararlı etki iyonizan ıĢın 

kullanılmasıdır. Bilgisayarlı tomografi incelemelerinde kullanılan ıĢının miktarını azaltmak 

için çalıĢmalar yapılmaktadır. Çocuklarda mümkün olan en az dozla inceleme yapılması 

önerilmektedir. Diğer bir risk faktörü de yine röntgende olduğu gibi kontrast madde 

kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek yan etkilerdir. Hareketi engellemek için incelemenin 

anestezi altında yapılması gereken durumlarda anestezinin komplikasyonları bilgisayarlı 

tomografi çekiminde olası risk faktörü olarak görülür.  

 

1.10.5.3. Bilgisayarlı Tomografide Kontrast Madde Kullanımı  

 

Bilgisayarlı tomografi incelemelerinin büyük bir kısmında lezyonları daha görünür hâle 

getirmek amacı ile iyotlu kontrast maddeler kullanılmaktadır.  

Kontrast madde kullanımlarında bir takım reaksiyonlar geliĢebilmektedir. GeliĢebilecek 

reaksiyonlar için her an hazır olunmalıdır. Bu amaçla öncelikle tüm personelin ilk yardım 

bilgisine sahip olması gerekmektedir.  

 

1.10.5.4. Bilgisayarlı Tomografi Ġncelemelerinde Genel Ġlkeler  

 

 BT incelemesinin yapılabilmesi için doktor tarafından inceleme istemi yapılmıĢ 

olmalıdır.  

 Gerekçesi olmayan bir hasta hiçbir zaman incelemeye alınmamalıdır.  

 Hastanın hamilelik durumlarını göz önünde bulundurulmalıdır.  

 Ġnceleme öncesi hazırlık görüntü kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle 

her hasta, inceleme Ģekli, etkileri ve olası riskleri (iyot alerjisi gibi) açısından 

sözlü ya da yazılı olarak bilgilendirilmelidir.  

 Ġncelemenin yapılmasını istediğine dair hastanın yazılı izni alınmalıdır.  

 Her inceleme için görüntüde hasta kimlik bilgilerinin, kurum bilgilerinin, 

inceleme tarihinin ve taraf (sağ, sol) bilgileri yer almalıdır.  

 

 

1.10.5.5. BT Ġncelemelerinin YapılıĢı  

 

Bilinci yerinde olmayan hastalarda sabitleme için uygun araçlar kullanılır ve sedasyon 

gereken hastalarda ise sedasyon sağlandıktan sonra iĢlem yapılmalıdır. Gerek görüntü kalitesi 

gerekse hastanın inceleme stresinden kurtulması için; inceleme sırasında hareket etmemesi, 

nefes kontrolünü nasıl sağlayacağı, inceleme sırasında duyabileceği mekanik sesler, kontrast 

madde enjeksiyonuna bağlı sıcaklık hissi, olası sorunlarda nasıl yardım isteyeceği, iĢlemin 

sona erdiğini nasıl anlayacağı gibi konularda aydınlatılır. Ġncelemeye baĢlamak için hasta, 

tarama ünitesindeki masanın üzerine yatırılır. Görüntülenecek anatomik bölgeye uygun 

pozisyon verilir.  
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Ġncelenecek bölgenin bir kılavuz görüntüsü (skenogram-topogram) çekilir. Buna göre 

kesitlerin nerelerden ve hangi açıyla alınacağı belirlenir. Kesit kalınlığı seçilerek incelemeye 

baĢlanır. 

 

ĠĢlem sonrasında hastanın masadan kalkması sağlanır. Ġnceleme kontrastlı yapılmıĢ ise 

hastalara su içmesi önerisinde bulunulur. 

 

1.10.6. PET/ CT (Positron Emission Tomography/ Computer Tomography) 
 

Positron Emission Tomography adı verilen ve damar yolu ile enjekte edilen metabolik 

radyoaktif ajanların biriktiği normal veya patolojik dokuları görüntüleyen nükleer tıp cihazının 

adıdır. Genel anlamda metabolik veya fonksiyonel görüntüleme için kullanılır. 

 

PET organ ve dokularda ortaya çıkan fonksiyonel değiĢikleri gösteren etkinliği 

kanıtlanmıĢ bir nükleer tıp görüntüleme tekniğidir. Bir Ģeker türevi olan ve pozitron ıĢıması 

yapan flor-18 ile iĢaretlenmiĢ fdg molekülü damar yoluyla enjekte edilerek hastaya uygulanır. 

Bu izotop Ģeker tutulan yerlerde yayılım gösterir. Vücudun tümünü dolaĢan radyoizotoplar 

kanserli hücrelerle birleĢir ve kanserli dokunun boyutlarını, yayılımını üç boyutlu görüntü 

Ģeklinde verir. 

 

Tıbbi görüntüleme cihazlarından biri olan PET/CT farklı özelliklere sahip iki adet (360° 

dönebilen) tüp, detayları gözlemeye yarayan digital gösterge, hasta sedyesinin pozisyonunu 

ayarlayan kontrol paneli, görüntüleri toplayıp monitöre aktaran bilgisayardan oluĢmaktadır. 

 

PET/CT cihazının en önemli özelliği, normal tomografi ile pozitron emisyon 

tomografisini ayrı ayrı çekip ikisini birleĢtirerek üç boyutlu görüntü elde etmesidir. Kanserli 

hücrelerin teĢhisinde çok önemli bir cihazdır. 

 

1.10.7. Mamografi  
 

Mamografi; yoğunlukları birbirine yakın olan kas, yağ ve memenin glandüler yapılarını 

ve memenin patolojik değiĢikliklerini incelemek amacıyla kullanılan bir yumuĢak doku 

radyografisidir. BaĢka bir deyiĢle meme grafisinin çekilmesidir.  

 

Mamografi cihazları, meme görüntülenmesini kolaylaĢtıracak Ģekilde düzenlenmiĢtir. 

Cihaz; X-ray tüpü, memenin yerleĢtirildiği alt ve üst tabla ve kontrol panelinden oluĢur. 

 

Meme kanserinde erken tanı prognozu etkileyen en önemli etkendir. Hastalığın erken 

evrede yakalanması ile tedavi baĢarısı ve yaĢam oranı artar. Mamografi meme kanserinin 

erken teĢhis edilmesinde önemli rol oynar. Memede oluĢan kist ve kitlelerin tespit edilmesinde 

kullanılır. Hastanın memesi alt ve üst tablaların arasına konur, alttan ve üstten sıkıĢtırılır ve 

çekim yapılır. 

 

Mamografide; düĢük dozajlı X-ıĢını, yüksek kontrastlı ve yüksek yoğunluklu filmler ve 

özel olarak dizayn edilmiĢ röntgen cihazları kullanılır.  
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Mamografi, meme kanserinde kontrol ve tanı amacı ile kullanılır. 

 

Kontrol amaçlı mamografi, herhangi bir Ģikâyeti olmayan kadınlarda, olası meme 

kanserlerinin erken teĢhis edilmesinde kullanılır. Düzenli olarak yapıldığında, erken tanı 

olasılığını arttırarak tedavinin baĢarıya ulaĢmasını sağlar. 40 yaĢını aĢkın her kadının iki yılda 

bir kez mamografi çektirmesi tavsiye edilir.  

 

Tanı amaçlı mamografi, kitle bulunması, meme akıntısı gibi meme ile ilgili Ģikâyeti 

olanlar ve kontrol amaçlı patoloji için uygulanan bir yöntemdir. Patolojik durumlardaki 

mamografi, kuĢkulu dokunun tam yerini, boyutunu belirlemek ve çevre dokuyla lenf bezlerini 

görüntülemek amacı ile yapılır. Tanı amaçlı mamografi ile göğüs değiĢik açılardan 

görüntülenebilir.  

 

Resim 1.41: DR dijital mamografi cihazı 

Mamografinin; adet kanamasının bitimini takip eden ilk hafta içerisinde yapılması 

tavsiye edilir. Çünkü bu göğüs dokusunun en iyi görüntülenebildiği dönemdir. Mamografide, 

memede farklı yoğunluktaki dokuların ayırt edilmesi, erken evre meme kanseri bulgularından 

olan kireçlenme odaklarının veya küçük nodüllerin kolaylıkla görüntülenmesi sağlanır.  

 

1.11. Airway ve Uygulaması 
 

Kavisli, içi boĢ, ağız veya burundan yerleĢtirilen plastik ya da kauçuktan yapılmıĢ basit 

havayolu araçlarına airway (havayolu tüpü) denir. Ġki çeĢit airway vardır: Oral airway, nazal 

airway. Airwayler çoğunlukla acil durumlarda ve kısa süreli olarak kullanılır. 

1.11.1. Oral Airway 
 

Bilinci kapalı olan ve kusma refleksi olmayan hastalarda havayolu açıklığını sağlamak 

için kullanılır. Entübasyon sırasında laringoskop çıkarıldıktan sonra hastada ısırmaya bağlı 

tıkanmada ve üst solunum yollarının tam ya da kısmi tıkanmalarında uygulanır. 
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Resim 1.42: Oral airway 

Oral airway, hastanın yaĢına ve cinsiyetine uygun seçilmelidir. Farklı boyutları 

bulunmakla birlikte genellikle yetiĢkin erkekte 5 ve 4, yetiĢkin kadında 3 ve 2, gençlerde 2, 

çocuklarda 1 ve 0, bebeklerde 00 ve 000 numaralı airway kullanılır.  

 

YaĢ/Cinsiyet Oral airway numarası 

Bebek 00–000 

Çocuk 0–1 

Genç 2 

YetiĢkin kadın 2–3 

YetiĢkin erkek 4–5 

Tablo 1.5: YaĢ ve cinsiyete göre uygun oral airway numarası 

Dudak kenarından kulak memesine kadar olan uzunluk ölçülerek uygun boyuttaki oral 

airway seçilir.  

 

1.11.1.1. Oral Airway Uygulaması Ġçin Gerekli Malzemeler 

 

 Oral airway 

 Aspiratör ve malzemeleri 

 Dil basacağı (abeslang) 

 Eldiven 

 Paravan 

 Kâğıt havlu 

 

1.11.1.2. Oral Airway Uygulaması 

 

 Eller yıkanır. Malzemeler hazırlanır. Eldiven giyilir. 

 Malzemeler kolay ulaĢılabilecek bir yere konur. 

 Yatak etrafına paravan çekilir. 

 Hastaya supine pozisyonu verilir.  

 DiĢler protez ise çıkarılır. 

 Eldiven değiĢtirilir. 

 Ağız içinde kan, kusmuk, yabancı cisim varsa aspire edilir.  



 

56 

 

 Hastanın havayolu açıklığını sağlamak amacıyla baĢa ekstansiyon pozisyonu 

verilir.  

 Uygun boyutta oral airway seçimi yapılır. 

 Çene öne doğru çekilerek hastanın ağzı açılır.  

 Dil ve dudaklar airway ile diĢler arasında kalmamalıdır. Kuvvetle sıkılmıĢ çene, 

diĢ ve diĢetlerinin yaralanmasına neden olabilir. 

 Oral airwayin konkav yüzü kafaya doğru bakacak Ģekilde ağız içine yerleĢtirilir. 

 Damak üzerinde kaydırılarak ilerletilirken 180° döndürülür ya da konkav yüzü, 

kulağa doğru bakacak Ģekilde ağız içine yerleĢtirilip 90° çevrilir.  

 Dudaklara dayanıncaya kadar farenkse doğru itilir. Hastada öğürme olursa hemen 

airway çıkarılır. Kusmaya karĢı gerekli önlemler alınır. 

 ĠĢlemden sonra hastaya lateral pozisyon verilir. 

 Airway çıkarılırken hastanın baĢı ekstansiyon durumuna getirilir.  Airway geriye 

doğru çekilir ve tıbbi atık çöpüne atılır. 

 Malzemeler kaldırılır. Tıbbi atıklar uygun Ģekilde atılır. 

 ĠĢlem kaydedilir. 

 

Resim 1.43: Oral airway yerleĢtirilmesi 

1.11.2. Nazal Airway 
 

Nazal airway (nazofarengeal tüp), esnek ve yumuĢak kauçuktan yapılmıĢ, 15–20 cm 

uzunluğunda, bir ucu eğri, diğer ucu geniĢletilmiĢ yapıda olup burun deliğinden yerleĢtirilir. 

Bilinçli ya da bilinçsiz hastada kullanılabilir. 
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Resim 1.44: Nazal airway 

1.11.2.1. Nazal Airway Endikasyonları 

 

 Hava yolu tıkanıklığı olanlarda, 

 Kusma refleksi olanlarda, 

 Trismus (çene kilitlenmesi) olanlarda,  

 Ağız içinde veya etrafındaki yaralanma nedeni ile oral airway 

uygulanamayanlarda, 

 Oral airwayi tolere edemeyen bilinçsiz hastalarda kullanılır. 

 

1.11.2.2. Nazal Airway Uygulaması Ġçin Gerekli Malzemeler 

 

 Farklı boyutlarda nazal airway 

 % 2‟lik lidokain jel 

 Suda eriyen kayganlaĢtırıcı 

 Aspirasyon gereçleri 

 Paravan  

 

1.11.2.3. Nazal Airway Uygulama 

 

 Hastanın bilinci yerindeyse bilgilendirilir.  

 Eller yıkanır. Malzemeler hazırlanır. Eldiven giyilir. 

 Malzemeler kolay ulaĢılabilecek bir yere konur. 

 Yatak etrafına paravan çekilir. 

 Hastaya supine pozisyonu verilir.  

 Burunda ve ağızda kan, kusmuk, sekresyon  varsa aspirasyon yapılır. 

 Eldiven değiĢtirilir. 

 Uygun boyutta tüp seçimi yapılır. 

 Tüpün yerleĢtirilmesi nazal mukozada hasara ve kanamaya neden olabileceğinden 

tüpün distal ucuna kayganlaĢtırıcı jel sürülür veya su ile ıslatılır. Jel, su bazlı veya 

lidokainli (lokal anestezik madde) olmalıdır. 

 Tüpün distal ucu, doğru eğim ile burun deliğinden yavaĢça sokulur.  

 Gerekirse hafifçe döndürülerek ilerletilir. 

 Nazal airway bir basınçla karĢılaĢılıp ilerletilemiyorsa daha ince bir airway 

kullanılır. 
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 Airvay doğru Ģekilde yerleĢtirilir.  

 Malzemeler kaldırılır. Tıbbi atıklar uygun Ģekilde atılır. 

 ĠĢlem kaydedilir.  

 

Resim 1.45: Nazal airway uygulaması 

1.12.Laringoskop Cihazı ve Kullanım Alanları 
 

Laringoskop, endotrakeal ve direk larinkoskopi için kullanılan araçtır. Larenks ve 

etrafını çevreleyen anatomik yapıyı doğrudan gözlemleme iĢlemine laringoskopi denir. 

Laringoskopi sırasında görülebilecek yapılar arasında vallecula, epiglot, vokal kordlar ve 

farenksin posterior duvarı vardır. Laringoskopi amacıyla kullanılan alete laringoskop denir. 

Laringoskop, handle (sap) ve bleyd (bıçak) olmak üzere iki parçadan oluĢur. 
 

Handle; laringoskopu tutmaya yarayan parçadır.  Laringoskopun sapı içinde normal ya 

da Ģarj edilebilir pil bulunur. Piller, bleyd kısmındaki ampulün yanmasını sağlar. 

 

Bleyd; Laringoskopun ağız yoluyla larenkse yerleĢtirilen parçasıdır. Bleydde bulunan 

ve piller ile beslenen ampul, iĢlem sırasında alanın aydınlatılarak vokal kordların rahatça 

görülmesini sağlar. Eğri ve düz olmak üzere iki çeĢit laringoskop bleydi bulunur. Bleydler, 

değiĢik boyutlarda bulunur ve tüm bleydler laringoskopun sapına uygun üretilmiĢtir.  

 

Resim 1.46: Laringoskop cihazı ve parçaları 
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1.13.Entübasyon Tüpleri ve Kullanım Alanları 
 

Hava yolu açıklığının sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla trakeaya tüp yerleĢtirilmesi 

iĢlemine trakeal entübasyon denir. Trakeal entübasyon, orotrakeal ve nazotrakeal entübasyon 

olarak iki Ģekilde uygulanır. 

 

Trakeal tüp, trakeal entübasyonu sağlamak amacıyla kullanılan tüptür. Trakeal tüp 

sentetik, kauçuk veya polietilen gibi maddeden üretilmiĢtir. Disposable, steril ve paketlenmiĢ 

olarak bulunur. Tüpün proksimal ucunda dıĢ çapı 15 mm olan standart bir adaptör bulunur. 

Trakeal tüpün balonlu (cuff-kaflı) ve balonsuz (kafsız) olmak üzere farklı iki tipi vardır.  

 

Kaflı tüp; kaf, bir enjektör yardımı ile ĢiĢirilir ve tüpün trakea içinde sabitlenmesini 

sağlar. Ayrıca trakea ile tüp arasından sıvı ve hava kaçağını önleyerek hem mekanik 

solunumun etkili olmasını sağlar hem de mide içeriğinin kan, mukus ve sekresyonların 

aspirasyonuna engel olur. 

 

Kafsız tüp; pilot balon ve kaf bulunmadığından iyi sabitlenmelidir. Bebek ve 8 yaĢın 

altındaki çocuklarda kafın oluĢturacağı hasara engel olmak amacıyla genellikle kafsız tüp 

tercih edilir.  

 

Resim 1.47: Kaflı ve kafsız trakeal tüp 

1.13.1. Entübasyonun Amaçları 
 

 Hava yolunu açmak ve açık tutmak, 

 Oksijen vermek, 

 Solunumu desteklemek ve kontrol altında tutmak, 

 Farenksteki katı ve sıvı maddelerin akciğerlere kaçmasını (aspirasyonu) 

önlemektir. 

 

1.13.2. Entübasyonun Endikasyanları 
 

 Glasgow Koma Skalası 8 ve altında (travma hastalarında GKS 10 ve altında) olan 

hastalarda,  

 Derin koma gibi hava yolu koruyucu refleksleri kaybolmuĢ hastalarda, 

 Solunum yollarını etkileyen ciddi yüz ve kafa yaralanmaları olan hastalarda, 



 

60 

 

 Pulmoner sekresyonların temizlenmesi ve kontrolü (ödem, pnömoni, boğulma) 

için, 

 Genel anestezi alacak hastalarda trakeal entübasyon uygulanır. 

 

1.14.Dropmatlar ( Sıvı Takibinde Kullanılan Cihazlar)  
 

1.14.1. Doz Ayarlayıcı ( Flowmetre) 
 

Doz ayarlayıcılar (flowmeter) sıvıyı doğru dozda gönderebilmek için kullanılan 

cihazlardır. Flowmetrenin bir ucu intrakete diğer ucu da serum setine birleĢtirilerek kullanılır. 

Cihazda dakikadaki damla sayısı/saatteki mililitre sayısı iĢaretli bölüme getirilerek istenilen 

doz ayarlanmıĢ olur. 

 

1.14.2. Ġnfüzyon Pompası 
 

Hastaya gerekli olan ilaç veya solüsyonları istenen zaman dilimi içerisinde ve istenen 

akıĢ hızında intra venöz olarak verilmesini sağlayan cihazlardır. 

 

Ġnfüzyon pompalarının birçok farklı tipi mevcuttur. Ancak bu konuda infüzyon pompası 

ve volümetrik infüzyon pompasından (enjektör pompası) bahsedilecektir. 

 

Ġnfüzyon pompalarının en önemli özelliği, güvenli doz aralığı ile çok az olan ilaçların 

güvenli bir Ģekilde verilebilmesidir. Bunlar beslenme pompası veya kan pompası Ģeklinde de 

kullanılabilir. Digital ekranları sayesinde verilen değerler kolaylıkla izlenebilir. 

 

Volüm ve zaman değerleri girildiğinde dozu otomatik olarak hesaplayabilir. Bu cihazlar 

pratik, kullanıĢlı, zaman kaybını önlemekte, sağlık personeline kullanımda kolaylıklar 

sağlamaktadır. 

 

Ġnfüzyon pompalarının birçok farklı teknik özelliği vardır. Bu cihazlarda, birçok ilaç 

hafızası, birden çok sıvı gönderebilme, infüzyon bitiĢini hatırlatma alarmı ve ayrıca alarm 

sırasında infüzyonu durdurma özellikleri de bulunmaktadır. 

 

1.14.2.1. Volümetrik Ġnfüzyon Pompaları (Enjektör Pompaları) 

 

Özellikle az miktardaki mayiyi kısa sürede (örneğin, 1 cc‟ nin 30 dakikada 

gönderilmesi) vermek amacıyla kullanılır. Cihazda infüzyon tipleri ve ilaç isimleri önceden 

programlanmıĢ olabilir. Bu cihazlar daha çok yoğun bakım servisleri ve yenidoğan 

ünitelerinde kullanılır. Enjektöre çekilen ilaç cihaza yerleĢtirilir, hangi ilacın verildiği 

enjektörün üzerine yazılmalıdır. 
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Ġnfüzyon pompalarının bazı genel özellikleri Ģunlardır: 

 

 Cihazın üzerindeki LED indikatörü cihazın çalıĢma durumunu kontrol etmektedir. 

 Hata/herhangi bir bozukluk durumunda kırmızı ıĢıklı LED indikatörü yanıp 

söner. 

 Normal çalıĢma durumunda yeĢil ıĢıklı LED yanıp söner. 

 Ergonomik olarak dizayn edilmiĢ kontrol paneli sayesinde gerekli değiĢiklikler 

uygulanır. 

 Ġnfüzyon hızı ayarlanabilir. 

 Batarya durum göstergesi ile cihaz üzerinde kalan batarya miktarı tespit ve takip 

edilebilir. 

 GeliĢtirilmiĢ damla sensörü sayesinde infüzyon hızı ve miktarı sürekli kontrol 

altında tutulur. 

 Cihaz, hemĢire çağrı sistemine bağlanabilir, sesli uyarı yapabilir. 

 Ġnfüzyon tamamlandığında KVO (damarı açık tutma) moduna geçerek 1 ml/saat 

ile infüzyona devam eder. 

 Ġnfüzyon hattında olası bir tıkanıklık durumunda sistem üzerindeki sensör 

sayesinde tıkanıklık alarmı aktif hâle geçer. 

 Ġnfüzyon iĢlemi esnasında, set içerisinde kalan hava kabarcıklarının IV yola 

gitmesini engelleyen emniyet sistemi vardır. 

 Cihaz, güç kaynağı kapatıldığında da infüzyon bilgilerini hafızasında muhafaza 

ederek kayıtlı tutar. 

 

1.15. Setler 
 

1.15.1. Anjiografide Kullanılan Setler 
 

Anjiyografi, kalbin ve damarlarının kontrast madde verilerek yapılan görüntülenmesidir. 

Anjiyografi denildiğinde, daha çok kalbi besleyen koroner arterlerin incelendiği, koroner 

anjiyografi anlaĢılmakla birlikte kalp, diğer arteler, venler ve lenf damarları da incelenir. 

Damarlar, direkt radyografilerde görülmediği için kontrast madde verilerek görünür hâle 

getirilir. Anjiyografi genellikle incelenen bölge ve organa göre adlandırılır. Anjiyo sırasında, 

stent takılması, pil takılması ve anjiyoplasti gibi tedavi amaçlı giriĢimsel iĢlemler de 

yapılmaktadır. 

 

Anjyiografi zor fakat teĢhis değeri diğer filmlere göre çok yüksek bir inceleme 

yöntemidir. Herhangi bir organa ait bir damarın darlığı veya tam tıkanıklılığı en iyi anjiyografi 

ile anlaĢılır. 

 

1.15.1.1. Anjiyografide Kullanılan Malzemeler  

 

Anjiyografide giriĢim iğnesi, kılavuz tel, kateter, kalp pili, stent, otomatik enjektörler 

kullanılır.  
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GiriĢim Ġğnesi:  GiriĢim iğnesi, kılavuz tel ve kateterin, görüntüleme yapılacak bölgeye 

gönderilmesinde kullanılan malzemedir. Ġki parçadan oluĢan iğneler kullanılır. Bu iğneler ince 

duvarlı dıĢ kanül ve kanülün içerisinde bulunan ince bir iğneden oluĢur.  

 

 

Resim 1.48: GiriĢim Ġğnesi 

Kılavuz Tel: Adından da anlaĢıldığı gibi, kateterin yerleĢtirilmesinde kılavuz olarak 

kullanılır. Telin ucu düz veya J Ģeklindedir. Kılavuz tel, paslanmaz çelikten yapılır. 

Sürtünmeyi azaltmak için dıĢları teflon ile kaplanmıĢtır. Uzunlukları, kullanılacak hastaya ve 

damarlara göre değiĢir.  

 

Resim 1.49: Kılavuz tel 

Kateter:  Anjiyografide istenilen damara kontrast madde vermek için kullanılır. 

Kateterin yapısı, vücutta herhangi bir boĢluğa, damara veya kanala sokulabilen tüp 

Ģeklindedir. Kateter cerrahi aletlerle beraber drenaja, sıvıların zerk edilmesine veya dıĢarı 

çıkarılmasına yardımcı olur. Genellikle naylon ve teflon karıĢımından yapılır. Yapımında 

baryum, bizmut veya kurĢun gibi maddeler kullanılarak radyoopak hâle getirilir.  

 

Kalp Pili: Kalp pilleri kateter laboratuvarında anjio cihazı eĢliğinde kalbe yerleĢtirilir. 

ĠĢlem, baĢtan sona kadar monitörden izlenerek yapılır. Kalp pilleri, geçici ve kalıcı olmak 

üzere iki çeĢittir. Geçici sistemde elektrot (iletimi sağlayan tel), özel bir iğne yardımıyla 

genellikle omuzlardaki büyük toplardamarlardan birinin içinden geçirilerek sağ atriuma 

gönderilir; triküspid kapağından geçirilir ve sağ vetirikülün ucundaki kalp kasına dayanır. 

Elektrotun doğru yerleĢtirilmesi için iĢlem, monitörden izlenir. Uç, dokuya tutunduktan sonra 

kolay kolay yerinden ayrılmaz. Öteki uç ise bedenin dıĢında bulunan pile bağlanır.  
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Resim 1.50: Kalp pili 

Kalıcı sistemde ise yerleĢtirme iĢlemi aynı ilkeye dayanır; ama elektrot pile bağlanıp 

elektriksel bağlantının yeterli olduğu görülünce pil, deri altında açılan özel bir keseye 

yerleĢtirilir.  

 

Stent: Stent, tıpta bir hastalığa bağlı lokalize akıĢ daralmasını önlemek için takılan, 

yapay bir "tüp"tür. Stentler, çelik kafesten yapılmıĢ ağ Ģeklindedir. Anjiyografide, stent 

damarlardaki daralmıĢ bölgenin mekanik olarak geniĢletilmesi iĢleminde kullanılır. Stentler 

ısıya duyarlı malzemeden yapılmıĢtır. Bu nedenle, stent kalpteki damara takıldıktan sonra, 

bulunduğu yerde ısının etkisi ile geniĢleme özelliğine sahiptir. 

 

Stent kullanılmadan sadece balon anjioplastisi ile damarlardaki daralmalar 

geniĢletildiğinde, tekrar daralmalar meydana gelebilir. Bu açıklığın sürekli olması için 

geniĢletilen bölgeye, stent yerleĢtirilir.  

 

Resim 1.51: Stent aparatları 

Otomatik Enjektör: Tanı amaçlı kaliteli görüntüler elde etmek için kontrastlı 

çekimlerde yaygın olarak otomatik enjektör kullanılır. El ile opak madde verilmesinin yeterli 

ve etkili olamayacağı veya opak madde miktarının kesin ayarının yapılması gerektiği 

durumlarda kullanılan bir enjektördür. Çekimin daha hızlı gerçekleĢtirilmesini, ilaç testinin 

otomatik yapılmasını tek bir enjeksiyon programlamasıyla birkaç bölgenin kontrastlı 

incelenmesini mümkün kılarak hem hasta rahatlığını hem de hızlı ve mükemmel tanı imkânını 

artırır. Kontrast miktarı ve veriliĢ hızı otomatik ayarlanabilir; ayrıca hem hasta hem de sağlık 

personeli için daha güvenli bir sistemdir.  
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Otomatik enjektör, kumanda ve pompa olmak üzere iki kısımdan oluĢur. Kumanda 

kısmında, toplam kaç cc, saniyede veya dakikada ne kadar verileceği, gerekiyorsa bekleme 

süresi ve ne kadar basınçla verileceği gibi ayarlamaları yapar.  

 

Pompa kısmında ise enjektör bulunur. Enjektör kısmına opak madde sterilliği 

bozulmadan doldurulup konnektör (birleĢtiren) aracılığıyla gerekli bağlantıları yapıldıktan 

sonra kullanılır. Enjektör kullanılmadan elektrik ve diğer bağlantıları kontrol edilmelidir. 

Otomatik enjektörün iĢ bittikten sonra mutlaka temizliği ve bakımı yapılmalıdır. 

  

Bunların dıĢında anjiyografi iĢleminde ayrıca Ģu malzelemeler de kullanılır: 

 
 Povidon iyot solüsyonu 

 Lokal anestezi ilaçları 

 IV. solüsyonlar ve setleri 

 EKG monitörü ve elektrotlar 

 Oksijen ve nazal kanül 

 TıraĢ malzemeleri 

 Sedatif ilaçlar 

 Pulmoner arter kateteri 

 Kontras madde 

 Heparin 

 2-3 kg ağırlığında kum torbası/özel basınç bağı 

 Anjio katateri ve seti 

 Steril eldiven 

 Ameliyat önlüğü 

 Delikli çamaĢır/örtü 

 Sütur malzemeleri 

 
1.15.1.2. Anjiyografi ĠĢlemi Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar  

 
 Hastanın iĢlemden 12 saat önce aç kalması sağlanır. 

 Eğer antikoagülan ilaç kullanıyorsa, iĢlem öncesi ilgili hekime danıĢılmalıdır. 

 ĠĢlem öncesi hastanın böbrek fonksiyonları kontrol edilmelidir. 

 ĠĢlemin yapılacağı bölgenin tüy temizliği yapılmalıdır. 

 

1.15.1.3. Anjiografi ĠĢlemi 

 

Anjiyografi öncesi hastaya bilgi verilmeli, konu ile ilgili soruları cevaplanmalıdır. 

Hastaya özel önlük giydirilerek anjiyografi masasına yatırılır. Cilt temizliğini takiben kasıktan 

lokal anestezi verilir. Özel kateter yardımıyla amaca göre atardamar veya toplardamar içine 

girilerek kontrast madde verilip damarlar görüntülenir. Katater röntgen ekranından takip edilir 

ve ilgili organın ilgili damarına girerek içerisinden kontrast madde verilirken aynı anda DSA 

adı verilen filmler çekilir.  
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Kontrast madde verilirken hafif bir yanma ve sıcaklık hissi duyulur. Tetkik bittiğinde 

kateter çıkartılır. Kateterin çıkartıldığı yerde kanama olabilir. Bu nedenle bölgeye, 15-20 

dakika basınç uygulanır ve bu bölgenin üzeri bandaj ile sarılır. Anjiografinin süresi yaklaĢık 

olarak 30 dakikadır (Artere girildiği için kanamanın durduğundan emin olunyaca kadar kum 

torbası ile basınç uygulanmalı ve kontrol edilmelidir.). 

 

Resim 1.52: Anjiyografi cihazı (A. X ıĢını tüpü, B. Görüntüleme bölümü (image intensifier), C. 

Hasta masası D. Masa ve tüpü hareket ettiren kontrol paneli, E. Monitörler) 

Anjiyografinin yapıldığı ortama, kateter laboratuvarı adı verilir. Kateter laboratuvarı, 

ameliyathane ortamı gibi steril bir ortamdır. Ortamın temizliği, ameliyathanedeki gibi yapılır. 

Odalardaki havalandırma sistemleri, havalandırma yanında ortamdaki havayı temizleyecek 

özelliktedir. Kateter laboratuvarları ultraviole ıĢınları ile de steril edilir.  

 

Kateter laboratuvarında vaka sırasında hastayla temas hâlinde olan doktor ve hemĢire 

steril giyinir. Her çalıĢanın mutlaka maske ve bone takması gerekir.  

 

Laboratuvarda çalıĢan doktor ve hemĢire steril olmanın yanında mutlaka radyasyona 

karĢı önlem alarak da çalıĢmalıdır. Bu amaçla kurĢun önlük, gonad koruyucu ve troid 

koruyucular kullanılmalıdır. 

 

1.15.2.Cut Down Seti 
 

Cilt altı venöz kateter uygulaması için kullanılan settir. Sürekli açık damar yolunun 

olması istendiğinde ve kısa sürede fazla miktarda sıvı verilmesi gerektiği durumlarda Cut 

down açma iĢlemi (venöz kateterizasyon) uygulanır. 

 

Dezenfeksiyon sonrası alan, steril delikli bir örtü ile örtülür. Lokal anestezi yapılır. 

Bisturi ile deri ve deri altı geçilerek damar bulunur. Damarın distali bağlanır ve kesi 

(venotomi) yapılır. Kateter yerleĢtirilip etrafı bağlanır ve kapatılır. 

 

Cut-down seti içindeki aletler Ģunlardır: 

 

 Bisturi sapı 

 DiĢli penset 
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 Ġnce uçlu düz penset 

 Pansuman seti 

 Mikro klemp 

 DikiĢ tutucu 

 Spanç klembi 

 ÇamaĢır klembi 

 Aspiratör ucu 

 Metal Tas 

 

Resim 1.53: Cut-down seti 

1.15.3.Trakeostomi Seti 
 

Trakeanın ön duvarına, nefes alıp vermeyi kolaylaĢtırmak amacıyla cerrahi yöntemle 

açılan pencereye trakeotomi, bunun ciltle ağızlaĢtırıp stoma oluĢturulmasına trakeostomi 

denir. Cerrahi olarak oluĢturulan trakeal açıklığa yerleĢtirilen tüpe ise trakeostomi tüpü adı 

verilir. 

 

Trakeostomi seti; trakeal bölgeden hava yolu açmak için kullanılan settir. Trakeostomi 

seti içindeki aletler Ģunlardır: 

 

 Bisturi sapı 

 DiĢli ve diĢsiz ince uçlu penset 

 DiĢli penset 

 Ġnce uçlu makas 

 Kalın uçlu makas 

 Mikro klemp 

 DikiĢ tutucu 

 ÇeĢitleri ekartörler  

 Aspiratör ucu 

 Böbrek küvet 

 Traeostomi kanülü 
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1.15.4. Lomber Ponksiyon Seti 
 

Lomber bölgeden beyin omurilik sıvısının (BOS) alınması için kullanılan settir (Özel 

uygulamalar ünitesinde anlatılmıĢtır.). 

1.15.5. Pansuman Seti 
 

Cerrahi iĢlemler sonrası pansumanların yapılması için kullanılan settir. Pansuman 

setinin içinde bulunan malzemeler Ģunlardır: 

 

 Portegü, makas, penset 

 Bisturi sapı ve ucu 

 Steril ve non steril eldiven 

 Antiseptik solüsyon 

 Sargı bezi 

 Gaz kompres 

 Plaster,  pamuk 

 Cerrahi iplik 

 Kapaklı küvet 

 

1.15.6. Biyopsi Seti 
 

Biyopsi, bir hastalığı teĢhis etmek amacıyla küçük bir doku parçasının, içindeki hücre 

türlerini incelemek için cerrahi olarak alınması ve mikroskop altında incelenmesi iĢlemidir. 

Biyopsi seti, biyopsi almak için kullanılan settir. Kanser tanısında en önemli tekniklerden biri 

biyopsidir. 

 

Biyopsi materyali direkt cerrahi müdahale (örneğin, meme biyopsisi) ile veya özel bir 

iğne, pens yardımıyla alınabilir. GiriĢim lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. 

 

Biopsi setinde bulunması gereken malzemeler Ģunlardır: 

 

 Antiseptik solüsyon (Batikon, tentürdiyot, fosfat tampon solüsyonları) 

 Anestezik madde 

 Enjektör 

 Bistüri sapı-ucu 

 Makas, iğne 

 Cerrahi iplik 

 Hemostat 

 DiĢli-diĢsiz pensetler 

 Spanç 

 Aspirasyon için kalın iğne 

 Kapaklı küçük ĢiĢe 

 Fikse  (sabitleyici tesbit edici) edici madde olarak %10 luk formalin, bouin 

solüsyonu, civa klorid 

 



 

68 

 

1.15.6.1. Biopsi Endikasyonları 

 

 3 haftada tedaviye yanıt vermeyen lezyonlar 

 Kist ve kistik durumlar 

 YumuĢak dokulardaki kirli beyaz, grimsi lezyonlar, hiperkeratotik dokular 

 Tümör tanısı konabilecek her türlü lezyon 

 Cerrahi olarak elde edilen normal dokunun dıĢındaki tüm dokular 

 Semptomsuz seyreden ancak anatomik olmayan durumlar, radyografide görülen 

kemik içi lezyonlar 

 Granülamatöz tip lezyonlar 

 

1.15.6.2. Biopsi Kontrendikasyonları 

 

 Kanamalı durumlar (Örn: Hemangiom) 

 Melanin içeren neoplastik oluĢumlar (Bunlar genellikle koyu siyah, 

kahverengidirler. Biopsi yapılacak olursa metastaz hızlanabilir.) 

 Hastanın psikolojik olarak tatmin edilemediği durumlar 

 

1.15.6.3. Biopsi Alınırken Dikkat Edilecek Noktalar 

 

 Önce antiseptik solüsyonla alan temizlenir. 

 Ġnfiltrasyon anestezisi uygulanır. Ancak anestezik solüsyon lezyon sahasına ve 

içine enjekte edilmemeli, etrafına yapılmalıdır. 

 Alınan parça genellikle V Ģeklinde çıkarılır. Dokunun sadece küçük ve yüzeyel 

parçaları teĢhise yardımcı olmaz. 

 Alınan doku derhal % 10‟ luk formalin çözeltisi veya diğer fikse edici 

solüsyonlar içine konur. Bu solüsyon alınan parçanın 15-20 katı olmalıdır. 

 ġiĢe içine önce solüsyon, sonra doku konur. Doku boĢ ĢiĢeye konursa yapıĢıp 

özelliğini kaybedebilir. 

 Alınan örnekle beraber vakanın anamnezi, olası tanı ile birlikte patoloğa 

gönderilir. 

 

Biopside yanlıĢ cevap alınmasının nedenleri Ģunlardır: 

 

 Dokunun hatalı kesilmesi 

 Dokunun hatalı fikse edilmesi 

 Doku miktarının teĢhis için yeterli olmaması 

 Dokunun enfekte olması ve alttaki esas görünümü gizlemesi 

 

1.15.6.4. Biopsi Yöntemleri 

 

Exizyon Biyopsisi: Küçük lezyonların, etrafındaki sağlam doku ile birlikte tamamen 

çıkarılmasıdır (Örn: Poliplerde etraftan da sağlam doku alınmazsa nüks olur.). 
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Ġnsizyon Biyopsisi: Yaygın lezyonlarda uygulanır. Sağlam doku ile birlikte lezyondan 

V Ģeklinde parça alınır. Lezyon birden fazla ise değiĢik yerlerden parça alınmalıdır. Kemik 

lezyonlarından da bu yöntemle parça alınır. 

 

Parasentez: Vücut boĢluklarına iğne ile girilip sıvı materyal alınmasıdır (Örn: Orta 

kulaktan). 

 

Küretaj Biyopsisi: Küretle lezyonun tamamen kazınıp alınmasıdır (Örn: Sinüs 

lezyonlarında) 

 

Frozen Section: Melaninli, kanamalı, yaygın lezyonlarda ameliyat esnasında sahadan 

parça alınır. Patoloji laboratuvarında parça dondurulup kesiti alınır. Olumlu veya olumsuz 

çıkacak sonuca göre ameliyat tekniği değiĢtirilir. Ancak dondurma yöntemi ile hücrelerin 

özellikleri değiĢebileceğinden kesin sonuç vermez (% 100 değil). Hastanın uzun süre 

bekleyemeyeceği durumlarda uygulanır. 

 

Punch (Delme) Biyopsisi: Özel aletlerle organlara girilip buradan parçalar kesilip 

çıkarılır. Lezyon çok büyükse bu metod yetersiz kalabilir. Kemik içi lezyonlarda da kullanılır. 

 

Ponksiyon Biyopsisi: Kalın iğne ile kavite içine girilip sıvı aspire edilir (Örn: Tükrük 

bezleri ve boyun lenf bezlerine uygulanabilir. Kistlerde uygulanabilir.). 

 

1.15.7. Torasentez Seti 
 

Torasentez (plevra ponksiyonu); tanı ve tedavi amacıyla interkostal aralıktan plevra 

boĢluğuna özel iğne ya da katater ile girerek yapılan aspirasyon iĢlemidir. Bazı hastalıklarda 

plevra adı verilen akciğer zarları arasında sıvı toplanabilir (plevral efüzyon).  Torasentez en 

sık plevral sıvı örneğinin etiyolojiye yönelik incelenmesi için tanısal amaçla yapılır. 

Torasentez ile plevral sıvı, hava alınır veya plevra boĢluğuna ilaç verilir. 

 

Torasentez setinde bulunan araç-gereçler Ģunlardır: 

 

 Steril gazlı bez 

 Betadine  

 Steril eldiven 

 10 cc enjektör (22g) 

 Lidokain %1-2 

 20 cc enjektör (20g) 

 Atropin 
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Resim 1.54: Torosentez seti ve iğnesi 

 

 

Resim 1.55: Trosentez iğne renkleri ve numaraları 

1.15.8. Setlerin Sterilizasyonu ve Önemi 
 

TeĢhis ve tedavi amaçlı birden fazla kullanılan araçlarda çapraz enfeksiyonu önleyecek 

iĢlemlerin yapılması Ģarttır. Enfeksiyonların önlenmesi açısından cerrahide kullanılan setlerin 

sterilizasyonu önemlidir. Tıbbi araçların sterilizasyon ve dezenfeksiyonlarındaki yetersizlik 

ekstra tedavi harcamalarına, daha önemlisi hastada morbidite hatta mortaliteye neden olabilir. 

Ayrıca sterilizasyon-dezenfeksiyon konusunda gereksiz iĢlemlerin hastane giderlerini 

artıracağı unutulmamalıdır. 

 

Uygun temizleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedürleri uygulanarak setlerin 

erken yıpranması önlenmelidir. Setlerin sterilizasyonu için en uygun ürün ve yöntem 

seçilmelidir. 

 

Sağlık hizmeti veren her kurum teĢhis ve tedavi amaçlı hizmet verirken kullanılan alet 

ve malzemeleri steril veya yüksek seviye dezenfekte ederek kullanılmasını sağlamalıdır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi monitörizasyonun amaçlarından değildir? 

A) Ġlaçların kontrendikasyonlarını belirlemek 

B) Hastadaki klinik değiĢiklikleri erkenden fark etmek  

C) Tedavide kullanılan ilaçların etkilerini izlemek 

D) Tedaviye verilen cevabı değerlendirmek 

E) Hastanın fizyolojik parametrelerini izlemek 
 

2. Kalp kasındaki elektriksel değiĢiklikleri değerlendirmek için kardiyak kasılmaya iliĢkin 

elektromekanik olayların kaydedilmesi ile elde edilen aktivasyon çizelgesine ne denir? 

A) Elektrokardiyografi 

B) Elektrokardiyogram 

C) Elektrokardiyoskop 

D) Elektrokardiyograf 

E) Hepsi 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, efor testinin amaçlarından değildir? 

A) Hastada kalp damar hastalığı bulunup bulunmadığını ortaya koymak 

B) Kalp damarlarında darlık olan hastaları ortaya çıkarmak 

C) Tedavi sonuçlarını takip etmek 

D) Elektronik kalp pili üretmek 

E) Eforla ortaya çıkan ritim bozukluklarını teĢhis etmek 
 

4. Beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanık iken hem de uyku hâlindeyken üretilen 

elektriksel faaliyetin, beyin dalgaları hâlinde kâğıt üzerine yazdırılmasına ne ad verilir? 

A)  Elektromiyelografi (EMG)  

B)  Laparoskopi 

C)  C)Elektroensefalografi ( EEG)  

D)  D)Elektrokardiyografi 

E)  E)Mamografi 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi daralmıĢ veya tıkanmıĢ koroner damarın, ameliyat edilmeden 

balon ya da stent denilen araçlarla açılmasına verilen addır? 

A) Atel 

B) Laparoskopi 

C) Anjiyoplasti 

D) Anevrizma 

E) Antikoagülan 
 

6. Defibrilasyon hangi durumdaki hastalara uygulanır? 

A) Ventriküler fibrilasyon 

B) Angina pectoris 

C) Hypertansiyon 

D) TaĢipne 

E) Dispne 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi, aspirasyon iĢleminde kullanılan sondalardan değildir?  

A) Vankauer sonda 

B) Esnek sonda 

C) Sert sonda 

D) Vakum kontrollü sonda 

E) Nelaton sonda 

 

8. Nazal airway hangi durumdaki hastalarda kullanılır? 

A)  TaĢikardi durumunda 

B)  Bradikardi durumunda 

C)  Hipotansiyon durumunda 

D)  Hava yolu tıkanıklıklarında  

E)  Kırıklarda 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi diyalizer için yanlıĢtır? 

A) Diyalizer yarı geçirgen zardan oluĢur. 

B) Diyalizer, sisteme kaçmıĢ havayı saptar. 

C) Zar, binlerce mikroskobik deliği içeren ince bir tabakadır.  

D) Her diyaliz seansında ayrı diyalizer kullanılır. 

E) Setler aracılığı ile makineye gelen hasta kanı membrandan geçerek temizlenir.  

 

10. AĢağıdakilerden hangisi periton diyalizi tedavisi için gerekli malzemelerden değildir? 

A) Periton diyaliz kateteri 

B) Titanyum adaptör 

C) Transfer set 

D) Mini kapak  

E) Kelebek set 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

  

 

Tanı için biyolojik materyal örnekleri alabileceksiniz. 

 

 

 

 

 GeçmiĢ yıllarda öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda kanın insan vücudu için 

önemi ile ilgili bir sunu oluĢturunuz. Sununuzu sınıfta arkadaĢlarınıza sunduktan 

sonra kan ile teĢhis edilebilen hastalıkları beyin fırtınası yaparak bulunuz. 

 Hangi hastalıklarda idrar tahlili istenir, araĢtırınız. 

 

2. BĠYOLOJĠK MATERYAL ALMA 
 

Genel olarak tüm iĢlevleri yerine getiren bir laboratuvarda beĢ kısım bulunur. Bunlar; 

biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, klinik immünoloji ve serolojidir. 

 

 Biyokimya 

Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluĢturan biyokimya bölümü, vücut 

sıvılarının kimyasal bileĢiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu, pıhtı oluĢumu 

sonrasında kandan geriye kalan sıvı olan serumda yapılır. Kan toplama tüplerine pıhtılaĢmayı 

önleyici (antikoagulan) herhangi bir madde eklenip santrifüjleme sonrasında geride kalan 

sıvıya plazma denir.  

 

Laboratuvarın biyokimya bölümünde yapılan baĢlıca bazı testler; glikoz, total 

proteinler, kolesterol, trigliserid, kan üre nitrojeni, kreatinin, elektrolitler (Na,K, Cl, C02), 

enzimler (çeĢitli dokularda harabiyet olduğunda düzeyi artan maddeler), hormon düzeyleri ve 

çeĢitli ilaç düzeyleri belirlemeleridir. Biyokimya birimi içindeki özel kimya kısmı, özel 

eğitilmiĢ çalıĢanlar ve aygıtlar gerektiren bir alt birimdir. Biyokimya biriminde iĢlev gören 

aygıtlar çoğu zaman birden fazla testi aynı anda gerçekleĢtirebilen otomatik aygıtlardır. 

Otomatik aygıtların kullanımı laboratuvarda etkinliği büyük ölçüde artırmıĢtır. 

 

 Hematoloji 

 

Hematoloji bölümünün baĢlıca odak noktası lokositler, eritrositler ve trombositler gibi 

kanın Ģekilli bileĢenlerinin değerlendirilmesidir. Tam kan sayımı kavramı, hemoglobin, 

hematokrit, eritrosit, lökosit ve diferansiyal lökosit sayımını içerir. Hematoloji laboratuvarında 

bundan baĢka retikülosit sayımı, sedimentasyon hızı, orak hücreli anemi tanısı gibi testler ile 

eritrosir niteleyicilerinden ortalama hücre hacmi, ortalama korpusküler hemoglobin, ortalama 

korpusküler hemoglobin konsantrasyonu ölçümleri yapılır. Pıhtı oluĢumundaki bozuklukları 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 
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ortaya çıkarmak için yapılan protrombin zamanı (PT), aktifleĢtirilmiĢ tromboplastin zamanı 

(aPTT) gibi cerrahi öncesi uygulanan rutin testlerin uygulanması da hematoloji laboratuvarının 

görevleri arasındadır.  

 

 Mikrobiyoloji 

 

Klinik laboratuvarın mikrobiyoloji kısmında hastalıklara yol açan mikroorganizmalar 

izole edilir, gözlenir ve tanımlanır. Bunların arasında kan kaynaklı mikroorganizmalar 

tüberküloz basili, mantarlar ve diğer bazı daha az bilinen organizmalar sayılabilir. Antibiyotik 

direnç testlerinin uygulanması da mikrobiyoloji laboratuvarının görevlerindendir. Geleneksel 

olarak otomasyona en az yer verilen laboratuar, mikrobiyoloji laboratuvarıdır. Ancak 

geliĢtirilen yeni aygıtlar bu durumu değiĢtirmektedir. 

 

 Kan Bankası 

 

Tam kan, paketlenmiĢ eritrositler, taze donmuĢ plazma, trombosit ve lökosit gibi kan 

ürünlerinin hastaya sağlanması ile görevli bölümdür. Kan bankasında uygulanan iĢlemlerden 

bazıları; alıcı ve verici kanında ABO ve Rh tiplendirmesi, transfüzyon öncesinde uygunluk 

testleri ve hasta kanında antikor taranmasıdır. Pekçok merkezde kan bankası çalıĢanları, kan 

alınması ve transfüzyon öncesinde kanın hazırlanmasından da sorumludur. Kan ürünleri, kan 

bankasında düĢük ısılı soğutucularda saklanır. 

 

 Klinik Ġmmünoloji ve Seroloji 

 

Klinik immünoloji ve seroloji, kan bankasıyla birlikte ya da ayrı bir bölüm olarak 

bulunabilir. Bu kısım antijen ve antikorların patogenezinde önem taĢıdığı hastalıkların 

tanısında yardımcı testlerin yapılmasından sorumludur. Rutinde uygulanan testlerden bazıları; 

sifiliz testleri, tifo, tifüs, rubella mononükleoz testleri, gebelik testleri ve HIV testleridir.  

 

Büyük hastanelerde örnek toplanması ve iĢlenmesi için ayrı bir ünite oluĢturulmuĢtur. 

Burada örnekler numaralandırılır, santrifüjlenir, plazma ve serum ayrılarak ilgili laboratuvar 

bölümlerine iletilir. 

 

2.1. Kan ve Tanıdaki Önemi 
 

Günümüzde kan alma iĢlemi sık olarak sağlık ünitesindeki hemĢireler, teknisyenler ve 

acil durumlarda doktorlar tarafından yapılır. Yatan hastalardan sabahları kan toplanırken, kan 

alma üniteleri ve laboratuvarlarda her saat kan alınmaktadır. Kan alma iĢlemi kısmen bilgi ve 

deneyim gerektirir ve tüm sağlık personelinin yeterli olması gereken bir konudur.  

Toplama bölgelerine göre baĢlıca kan alma yöntemleri: Kapiller kan, venöz kan ve 

arteryal kan alma yöntemleridir. 

 

Venöz kan, genel olarak tercih edilen kandır ve vene girilerek (flebotomi) alınır. 

Arteriyel kan, kan gazları analizi için alınır. Kapiller kan, periferik yayma (formül lökosit) 

yapmak için ve çocuklardan bazı analizler için alınır. 
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Kan hücreleri veya plazma kullanılacaksa, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) tayini 

yapılacaksa, tam kan tahlili yapılacaksa kan, antikoagulanlı tüpe alınır. Yapılacak test için 

serum kullanılacaksa kan antikoagulansız tüpe alınır. 

 

2.1.1. Kapiller Kan  
 

Kapiller kan toplama 3 aylıktan küçük bebeklerde, uygun ven bulunamayanlarda, ileri 

derecede yanıkları olanlarda, obez olanlarda ve az miktarda kana ihtiyaç duyulduğunda 

uygulanır. Özellikle venlerin kan almaya uygun olmadığı hastalarda tercih edilen bir kan alma 

bölgesidir. BaĢlıca toplama bölgeleri, parmak uçları, ayak baĢparmağının plantar yüzü ve 

topuk kenarlarıdır. Kapiller kanın istenmeyen özellikleri doku sıvısıyla karıĢabilmesi, iğne 

batırma iĢleminin ağrılı olması ve bu yöntemle elde edilen kan hacminin çok düĢük olmasıdır. 

Kapiller kan sol elin 3-4. parmak ucundan, kulak memesinin alt kenarından, çocuklarda 

topuktan veya ayak baĢparmağından alınır. ġekil 2.1‟ de kapiller kan elde etmede kullanılan 

anatomik bölgeler görülmektedir. 

 

ġekil 2.1: Kapiller kan alma bölgeleri 

2.1.1.1. Kapiller Kan Alma ĠĢlemi 

 

Kapiller kan almak için steril lansetler kullanılır. Kısa uçlu lansetler (2.5 mm) 

bebeklerde, uzun uçlu lansetlerse (5 mm) çocuk ve yetiĢkinlerde kullanılır. Antikoagulasyon 

(genellikle heparin) gerektiğinde uygulanabilir. Kan alma iĢlem basamakları sırasıyla 

aĢağıdaki gibidir. 

 

 Kan alacak kiĢi ellerini iyice yıkamalı ve eldiven giyinmelidir. 

 Hastanın kimliği herhangi bir yanlıĢlığa yol açmayacak Ģekilde dikkatle 

belirlenmeli ve kontrol edilmelidir. 

 Eğer anlayabilecek durumdaysa hastaya yapılacak olan iĢlemler açıklanmalıdır. 

 Kan alınacak bölgede iyi bir dolaĢım olduğundan emin olunmalıdır. Soğuk ve 

mavi bir cilt ısıtılarak ve oğuĢturularak, pembeleĢip dolaĢımı düzelenene dek 

uyarılmalıdır. 
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 Bölge dairesel hareketlerle dıĢa doğru cilt antiseptiği ile temizlenmelidir. 

Antiseptik maddenin ciltte fazla kalması testleri etkileĢebileceğinden ve hemolize 

yol açabileceğinden silinmelidir. 

 Antiseptik maddenin tamamen buharlaĢması beklenir. 

 El parmakları, topuk ya da ayak baĢparmağı yakalanmalı ve iyice sıkıĢtırılmalıdır. 

 Delme iĢlemi uygun boyda lansetle hızla gerçekleĢtirilmeli ve ilk akan damla 

steril gazlı bezle silinmelidir. Kesinin derinliği 2,5 mm‟yi geçmemelidir. 

 

Resim 2.1: Lanset 

 Ritmik sıkma, rahatlatma iĢlemleriyle hematom oluĢmasına izin vermeden ve 

aralarda kapillerin kanla dolmasına zaman bırakacak Ģekilde mikro pipetle kan 

toplanmalıdır. 

 Toplama kabı antikoagulanlıysa sık çalkalamayla kanla antikoagulanın karıĢması 

sağlanmalıdır. 

 Yenidoğan taramaları için filtre kâğıdına kan alma iĢleminde filtre kâğıdı, büyük 

bir kandamlasına nazikçe bastırılır. Kan iĢaretli dairenin içini dolduruncaya kadar 

kâğıda nüfuz etmesi sağlanır.  

 Emilim tam olup daireyi doldurduğundan emin olduktan sonra bütün daireler 

doluncaya kadar iĢlem tekrarlanır. 

 Filtre kâğıdı havada kurutulur. 

 PıhtılaĢma olabileceğinden, kapiller tüplerde toplanmıĢ kan filtre kâğıdına 

aktarılmamalıdır. 

 Periferik kan yayması yapmak için yayma yapılacak lam, uzun kenarlarından 

aktif olarak kullanılan elle tutulur ve lamın kısa kenarına yakın bir yeri parmak 

ucuna değdirmeden delme yerindeki kandamlasına dokundurulup geri çekilerek 

lam üzerine küçük bir damla kan alınır.   

 Hastanın kanayan parmak ucuna kuru bir pamuk ile tampon yapılır. 

 Yayma yapılacak lam üzerine ikinci bir lamın kısa kenarı kandamlası iki lam 

arasında 45
0
 lik açıda kalacak Ģekilde temas ettirilir ve kanın iki lam arasındaki 

açıda yayılması beklenir.   
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 Sabit bir hız ve düzgün bir hareketle üstteki yayıcı lam, açıyı değiĢtirmeden 

ileriye doğru hareket ettirilerek yayma tamamlanır. 

 

Resim 2.2: Periferik yayma 

 

Kan alma iĢlemi bittikten sonra bölge basınçlı bandajla kapatılmalıdır. 

Kullanılan pamuk parçaları ve lanset sızdırmayan bir atık kabına atılır.  

Hastaya iĢlemin bittiği, sonuç raporunu ne zaman ve nereden alacağı bildirilir. 

 

2.1.1.2. Kapiller Kan Alma Komplikasyonları  

 

 AĢırı sıkıĢtırma doku sıvısının kanla karıĢmasına yol açar. 

 Eski bir bölgenin yeniden delinmesi enfeksiyon riskini artırır. 

 Fazla antiseptik madde ile silme hemoliz nedenidir. 

 Bebeklerde topukta çok derin bir delik cilt ve kemikde enfeksiyona yol açabilir. 

 

2.1.1.3. Kapiller Kan Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Genellikle parmak ucu kullanılır. Bebeklerde topuk tercih edilir. 

 Kan alınacak bölge antiseptik madde ile temizlenir, kurutulur. Sonra lansetle 

delinir. 

 Parmağa masaj yapılmaz. 

 Kanın ilk damlası kuru bir spançla silinir. Sonra gelen kısmı mikropipetle alınır. 

 

2.1.2. Venöz Kan  
 

Flebotomi adıyla da anılan venöz ponksiyon, venlerden kan alma iĢlemidir. Flebotomi 

bir seferde birden fazla tüpde kan toplamak için en az ağrılı ve en uygun yöntemdir. Yetenekli 

personel tarafından uygulandığında flebotomi güvenli bir yöntemdir. 
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Özellikle antekübital bölge adı verilen, dirsek kıvrımının iç yüzündeki bölgede yerleĢik 

baĢta median bazilik olmak üzere sefalik ve median sefalik venler, venöz kan almak için en 

uygun venlerdir. Antekübital bölgedeki venlerde herhangi bir sorun varsa vücudun herhangi 

bir bölgesindeki venlerden de kan alınır (Örneğin, çocuklarda baĢtan, kol amputasyonu 

olanlarda ayaktan vb.). 

 

Venler oksijenini bırakmıĢ kanı hücrelerden kalbe taĢırlar. Venöz kan, çok sayıda tübe 

yüksek hacimlerde toplanabilmesi ve en az ağrılı olması nedeniyle de tercih nedenidir. 

 

ġekil 2.2: Venöz kan alma bölgeleri 

2.1.2.1. Venöz Kan Almada Kullanılan Malzemeler 

 

Dezenfektanlar; antiseptik madde steril pamuklara emdirilerek bölge temizliği için 

kullanılır. 

 

Turnike; venleri belirgin ve görünür hâle getirebilmek için kan akımını yavaĢlatmada 

kullanılan kola uygulanan gereçtir.  

 

Resim 2.3: Turnike 

Teyp; venöz ponksiyon sonrasında yaraya basınç uygulamak için kullanılır. YapıĢkan 

bandajlar kullanılırken bazı hastaların yapıĢkanlara allerjisi olabileceği akıldan 

çıkarılmamalıdır. 
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Steril iğne; steril iğnenin çapı gauge kelimesiyle tanımlanır. Venöz ponksiyon için 20 

ile 22 arası gaugelar kullanılır. Gauge numarası arttıkça iğnenin çapı küçülür. Vakumlu 

toplama kaplarında vakum iğneleri kullanılır. 20'den büyük iğneler hematomlara, 23‟den 

küçük iğneler ise hemolizlere yol açarlar. 

 

Kan toplama sistemi; vakumlu tüp sistemi veya enjektörden oluĢan bir sistemdir. 

Vakumlu tüp, sistemiyle iğnesi birlikte iĢlev gören tek bir ünitedir.  

 

Resim 2.4: ÇeĢitli kan toplama araçları 

Enjektör; vakumlu sistemlerin kullanılmasının uygun olmadığı, kırılgan venlerden kan 

almak için daha uygundur. Kanın tüpe boĢaltılması sırasında iğnenin cilde batarak zarar 

vermesine engel olmak için gereken dikkat gösterilmelidir. 

 

Kan toplama tüpleri; laboratuvarlarda özelliklerine göre renkli kapaklarla amaçlarına 

göre ayrılmıĢlardır. Antikoagulanlı tüpler kanın pıhtılaĢmasına engel olur.  

 

Tablo 2.1: Antikoagulanlar ve kullanım alanı 

Tüplere antikoagulanlarla birlikte eklenen koruyucular, eritrositlerin metabolizmasını 

korumada özellikle verici kanlarının saklanmasında önemlidir. Sitrat fosfat dekstroz (CPD), 

asit sitrat dekstroz (ACD) verici kanlarının alıcıya verilene kadar metabolik değiĢikliğe 

uğramadan saklanması için en çok kullanılan antikoagulanlardır. Diğer bazı antikoagulanlar 

oksalatlar, EDTA (mor kapaklı tüpler) ve heparindir (yeĢil kapaklı tüpler). Bu antikoagulanlar 

kanın pıhtılaĢmasını kalsiyumu bağlayıp kalsiyum tuzları oluĢturarak engellerler. EDTA 

trombositler üzerinde de etkilidir. Heparin, trombin ve thromboplastin inaktivasyonuyla etki 
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gösterirken, sodyum florid (gri kapaklı tüpler) glikolize engel olur ve glikoz testlerinde 

kullanılır. Tüpler çeĢitli boylardadır. Kullanımda tüp seçiminin önemi unutulmamalıdır ( 

örneğin EDTA'lı tüp glikoz tayininde sodyum floridli tüp yerine kullanılmamalıdır.). 

 

Kan gazı testleri için 100 U heparin içeren plastik enjektörlere 3 ml ya da 50 U heparin 

içeren enjektörlere 1 ml kan çekilebilir. 

 

Katkı maddesi içerip içermemesi, içerdiği katkı maddesi, hacim  

gibi farklı özelliklere sahip olan vakumlu tüpler, kapak rengine göre birbirinden ayrılırlar. 

 

Tablo 2.2: Kan toplama tüpleri kapak renkleri 
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Vakumlu tüplerin kapak renkleri birbirine karıĢtırılmamalı ve belli bir sıra ile kan 

alınmalıdır. Önce katkı maddesiz tüplere sonra katkı maddeli tüplere kan alınmalıdır. Kapak 

rengine göre kan alma sırası Ģöyle olmalıdır: 

 

 Steril kan kültürü tüpleri  

 Düz tüpler (Kırmızı/sarı kapaklı)  

 Mavi kapaklı tüpler (Koagülasyon)  

 YeĢil kapaklı tüpler (Heparin)  

 Mor kapaklı hematoloji tüpleri (EDTA)  

 Gri (K-oksalat ve NaF içeren) kapaklı tüpler 

 

Kanın, antikoagülanlı vakumlu tüplerin iĢaretli çizgisine kadar dolmasına dikkat 

edilmelidir.  Kan ile doldurulan tüpler, yavaĢça 5–6 kez alt üst edilerek özenle 

karıĢtırılmalıdır. Tüpler kesinlikle çalkalanmamalıdır. 

 

RENK ĠÇERĠK KULLANIM AMACI ÖRNEK TĠPĠ 

Kırmızı - 

Kan kimyası 

Seroloji 

Kan bankası 

Serum  

Mavi Sitrat  PıhtılaĢma Plazma  

Mor EDTA Hemetoloji  Tam kan  

YeĢil Heparin  Acil biyokimya 
Plazma  

Tam kan 

Gri Sodyum florür Biyokimya  Plazma  

Tablo 2.3: Vakumlu tüplerin renkleri  

 

2.1.2.2. Venöz Kan Alma ĠĢlemi  

 

 Kan almaya baĢlamadan önce hastanın adı sorularak kimliği doğrulanmalıdır. 

 Eller yıkanmalı, kanla temas edilecek her durumda eldiven giyilmeli, tüm 

gereçler toparlanmalıdır. 

 Hastanın kolunu omuzdan bileğe kadar düz uzatması sağlanmalıdır. Kan alma 

iĢlemi için özel olarak tasarlanmıĢ kan alma sandalyeleri vardır. 
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Resim 2.5: Kan alma koltuğu 

 Hastadan ne kadar hacimde kan alınacağı belirlenmeli, istenen testler için uygun 

sayıda ve türde tüp ve uygun iğne seçilmelidir. En sık kullanılan iğneler 19-22 

numaradır (numara büyüdükçe çap küçülür, normal eriĢkinde genellikle 20 

numara iğne tercih edilir.). 

 Turnikeli ya da turnikesiz olarak venler gözden geçirilmelidir. Uygun ven seçilir. 

YetiĢkinlerde antekubital fossada kalın ve derinin yüzeyine yakın ven tercih 

edilir. Elle yoklama ven seçimini kolaylaĢtırır.  

 Kan alma bölgesinin 10-15 cm üzerinden turnike uygulanır. Turnikenin uzun süre 

tutulması kanın bileĢimini belirgin değiĢtirir. Turnikenin giyeceklerin üzerine 

uygulanması hasta yönünden daha rahattır. 

 Kan alınacak bölgenin çevresi, cilt antiseptiği ile doymuĢ gazlı bezle, dairesel 

hareketlerle ve kan alma bölgesinden dıĢa doğru temizlenmelidir.  

 Derinin kendi kendine kuruması beklenmelidir. 

 Vakumlu kan tüpüne kan almak için, kan alma tüpü tutucusuna iğnesi vidalanır. 

  

Resim 2.6: Vacoteynerin iğneye sabitlenmesi 

 Damar sabitleĢtirilir ve hastaya yumruk yaptırarak venlerinin açığa çıkması 

sağlanır. 

 Vene girmek için iğne, kan alınacak venle hizalanmalı ve deriye yaklaĢık 15 

derecelik açı yapacak Ģekilde venin içine itilmelidir. 

 Ġğne yerine yerleĢtikten sonra tüp, tıpayı delmek ve vakumu boĢaltmak amacıyla 

ileri (adaptöre doğru) bastırılmalıdır. Kan tüpün içine akmaya baĢladığında iğne 

hareket ettirilmeden turnike gevĢetilmelidir.  
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ġekil 2.3: Kan alma setine tüpün yerleĢtirilmesi 

 Vakum bitinceye kadar tüp doldurulur, sonra tüp adaptörden çekilir ve yerine 

baĢka tüp takılır. Önce katkı maddesiz tüplere sonra katkı maddeli tüplere kan 

alınır. 

 

Resim 2.7: Vakumlu tüpe kan alma 

 Enjektöre kan almak için, iğne enjektörün ucuna sıkı bir Ģekilde yerleĢtirilir ve 

iğnenin üzerindeki kılıf çıkarılır. 

 Enjektör ve iğne kan alınacak vene paralel tutulur ve iğne deriye yaklaĢık 15 

derecelik bir açıyla venin içine itilir. Ven duvarı delinirken ilk anda hissedilen 

direnç ortadan kalktığı zaman, enjektördeki basınç gevĢer ve piston geri 

çekilirken enjektöre kan dolar. 

 Enjektöre alınmıĢ kan, hemoliz olmaması için iğne enjektörden uzaklaĢtırıldıktan 

sonra, daha önceden hazırlanmıĢ tüplere yavaĢça ve tüp kenarından kaydırarak 

dikkatli bir Ģekilde aktarılmalıdır. 

 Tüplerin ağzı kapatılmalı, tüplerin içinde katkı maddesi veya antikoagulan varsa 

tüpler yavaĢça 5-10 kez ters çevirerek antikoagulanla karıĢma sağlanmalıdır. 

 Kan alma iĢlemi tamamlandığında, iğne geri çekilir ve sızıntı olmaması için 

hastaya kuru gazlı bez veya pamuk verilerek kan alınan bölgeye bastırması ve 

kolunu yukarıya doğru tutması söylenir. 

 Kullanılan ve kirlenen malzemeler uygun atık kaplarına atılır. 

 Hastanın kimlik bilgileri tüplerin üzerine yazılır.  

 Kanama kontrolü yaptıktan sonra gerekiyorsa bandaj uygulanır ve iĢlem 

sonlandırılır. 
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Resim 2.8:  Venöz kan alma 

2.1.2.3.  Venöz Kan Alma Komplikasyonları 

 

 Hemoliz adı verilen kırmızı kürelerin parçalanması durumu; örneğin, dar çaplı 

iğne kullanımı, fazla antiseptikle silme, enjektörün pistonunu çok hızlı geriye 

çekme, kanı çok hızla tüpe boĢaltma, antikoagulanla kanı karıĢtırırken acele etme 

gibi yanlıĢ kan alma tekniklerinin uygulandığı durumlarda ortaya çıkar. Hemoliz 

en dikkatli kan alma tekniklerinde bile karĢılaĢılabilen bir durumdur. Hemolizli 

serum, pembe ya da viĢne kırmızısı renginde olur. 

 

 DelinmiĢ damardan cilt altına ve çevredeki dokulara kan sızdığı zaman hematom 

oluĢur. Bu da venöz ponksiyon bölgesinde bir ĢiĢliğe ve morarmaya neden olur. 

Hematom oluĢmaya baĢlarsa, iğne hemen çıkarılmalı ve yaraya kanama durana 

kadar basınç uygulanmalıdır. Hematomların en sık nedeni iğnenin damarın karĢı 

yüzünden dıĢarı çıkmasıdır. 

 

 Tromboz da hematom ve hemoliz gibi venöz ponksiyon esnasında ortaya 

çıkabilir. ĠĢlemler sırasında ven hasara uğradığında kan pıhtısı oluĢabilir. 

 

 Hemokonsantrasyon, turnike hastanın kolunda uzun süre bekletildiğinde ortaya 

çıkar. Bu durumda Ģekilli elemanların kandaki konsantrasyonu artar ve bazı 

testlerde anormal yüksek sonuçlara neden olur. 

 

 Bazı hastalar, kan pıhtılaĢmasını engellemek için ilaç kullanırlar. Antikoagulan 

alan hastalarda kanama sık olur. 

 

2.1.2.4. Venöz Kan Almada Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Hasta 10-12 saat aç olmalıdır. 

 Hasta en az 15 dakika kadar rahat bir pozisyonda bulunmalıdır. 

 Kol omuz hizasında düz durmalıdır. 
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 Büyük yaralı veya hematomlu koldan, mastektomili kadınlarda memenin alındığı 

taraftaki koldan kan alınmamalıdır. 

 Hem geniĢ hem yüzeye yakın damar seçilmelidir. 

 Hastaya ĠV infüzyon yapılıyorsa infüzyona 5 dakika ara verdikten sonra kan 

alınmalıdır. Tercihen diğer koldan kan alınmalıdır. 

 Proksimale en fazla 1 dakika uygun sıkılıkta turnike uygulanmalıdır. Turnikenin 

kan akımına engel olmasına mani olunmalıdır. 

 Vene girilmeden önce yumruk açılıp kapatılmamalıdır; bu hareket, plazma 

potasyum, fosfat ve laktat konsantrasyonlarını arttırır. 

 Çocuklardan venöz kan alırken hareket etmelerinin engellenmesi için yardım 

gerekebilir. 

 Enjektöre alınmıĢ kan, hemoliz olmaması için, iğne çıkarıldıktan sonra yavaĢça 

ve tüp kenarından kaydırarak tüpe boĢaltılmalıdır. 

 Venlerin vakumlu sistemle kan almaya uygun olmayacak Ģekilde küçük, hasarlı 

olduğu durumlarda kelebek iğne kullanılır. Yerinde durmayan çocuklarda ve çok 

kullanılmıĢ damarlarda özellikle yararlıdır. 

 Anemik hastalardan alınacak kan miktarı en azla sınırlandırılmalıdır. 

 

2.1.3. Arteryel Kan 
 

Yaygın olarak kullanılan yöntem, invaziv olarak artere perkütan yolla ulaĢılarak ya da 

arteriyel katater yerleĢtirilerek (yoğun bakım ünitelerinde sık kan gazı monitörizasyonu 

gereken durumlarda, aseptik koĢullar sağlanarak) arter kan örneğinin alınmasıdır. Akciğer 

iĢlevlerini ortaya koyabilmek için arteryal kan gazları ölçümünde kullanılır. Arteriyel kan gazı 

özellikle acil Ģartlarda ve hasta takibinde değerli bir testtir. Arterler oksijenli kanı kalpten 

dokulara taĢır.  

 

Özellikle venöz kan alma sırasında yanlıĢlıkla arterlere girilmesini önlemek için 

arterlerin anatomik yerleĢimi iyi bilinmelidir. Genel olarak arterlere iğne ile giriĢ daha çok 

basınç uygulanmasını gerektirir. Arter kanını hekim almalıdır. 

 

Kan örneğinin hangi arterden alınacağı uygulayıcının tecrübesi, hastanın kliniği gibi 

birçok durumla iliĢkilidir. Genellikle, radial, brakial ve femoral arterler, zorunlu durumlarda 

dorsalis pedis ve aksiler arterler kullanılır.  

 

Radial Arter (Bilek Atardamarı): Özellikle en çok tercih edilen arter gazı alım 

yeridir. Arterin cilde mesafesi 0.6 mm-1,1 cm‟dir. El bileğinde yüzeyel lokalizasyonda 

seyretmesi, kolay palpe edilebilmesi, iĢlem sonrasında kanamayı önlemek için üzerine kolay 

bası uygulanabilmesi nedenleriyle öncelikle radial arter tercih edilir. Bu arterin en büyük 

avantajı kolay Ģekilde elle hissedilebilmesidir. Bu yüzden artere kolayca girilebilir ve gereksiz 

yere hastadan kan almak için defalarca iğneyle iĢlem uygulamak zorunda kalınmaz.  

 

Elde kolleteral dolaĢımın yeterliliğini değerlendirmek için iĢlemden önce Allen testi 

mutlaka uygulanmalıdır. Allen testinde radial ve unlar artere baskı yapılır ve hastanın avucunu 

kapatıp açması istenir. Ulnar arterdeki bası ortadan kaldırıldığında el pembeleĢiyorsa radial 

arteden kan alınmalıdır. 
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Brakial Arter ( Kol Atardamarı ): 2. sıklıkla tercih edilen bölgedir. Radial arterden 

kan alınmasına engel durumlarda alınır. Dezavantajı radial artere göre daha derinde olmasıdır, 

cilt mesafesi 0,7 mm – 1.5 cm‟dir. Palpasyonu radial artere göre daha zordur. 

 

Femorel Arter ( Kasık Atardamarı ): 3. sırada arter kan gazı alma yeridir. Radial ve 

brakial arterden kan alınmasının mümkün olmadığı durumlarda tercih edilir. Femoral arter 3 

arterin arasında 2 cm – 4cm derinde olanıdır. Femoral arter, femoral ven ve femoral sinir ile 

yanyana seyreder, yanlıĢlıkla femoral ven‟e girilmesi alınan kan gazındaki değerlerin yanlıĢ 

bulunmasına neden olur. Aynı zamanda femoral sinirlerin iğneyle tahrip edilmesi hastanın 

yürüme iĢlevlerini bozabilir. Bu yüzden femorel arterden kan almak çok dikkatli yapılması 

gereken bir iĢlemdir. 

AKG alırken oluĢabilecek komplikasyonlar; ağrı, arteriyel spazm, enjeksiyon yerinde 

kanama, enfeksiyon, sinir hasarı ve trombozdur. 

 

 

2.1.3.1. Arteryel Kan Almak Ġçin Gerekli Malzemeler 

 
 Enjektör 

 2 adet 21 numara steril iğne 

 Cilt antiseptiği 

 %0.5-%1 „lik lidokain ( lokal anestezik madde) 

 Steril gazlı bez 

 Heparin (5000 ĠÜ/ml) 

 Enjektör baĢlığı 

 Laboratuvar istek formu 

 Etiket 

 Böbrek küvet 

 Buz 

 Eldiven 

 Elastik yapıĢan yara pansumanı 

 

2.1.3.2. Arteryel Kan Alma ĠĢlemi 

 

 ĠĢlem hastaya anlatılır. Hasta rahat bir Ģekilde yatırılır.  

 ĠĢlemi uygulanacağı, radiyal ya da femoral arterin bulunduğu alan açılır. 

 Radial arter palpe edilmeli, iĢlemin yapılacağı bölge iyotla temizlenmeli, 

iĢlemden önce 1 ml lidokain subkütan olarak enjekte edilerek lokal anestezi 

sağlanmalıdır. ĠĢlem sırasında ağrı duyulmasının hiperventilasyona neden olarak 

AKG değerlerini etkleyebileceği unutulmamalıdır. 

 Eldiven giyilir. 

 BeĢ mililitrelik enjektöre heparin solüsyonundan 0.5 ml çekilmeli, enjektörün 

pistonu geri çekilerek, iç yüzeyin heparinle teması ve heparinin ince bir tabaka 

oluĢturması sağlanmalı, enjektördeki heparin tamamen boĢaltılmalıdır. Heparin 

pH‟yı ve PCO2‟yi düĢürebilir. 
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 Damar 2. ve 3. parmaklarla palpe edilir ve iki parmak arasından enjektör dik 

tutularak artere girilir. Radial arter palpe edilirken, pulsasyona yönelecek Ģekilde 

600 bir açıyla enjektörle ilerlenir, enjektöre kan geldiği anda ilerleme 

sonlandırılır ve 2-3 ml kan alınır. 

 Enjektör çekildikten sonra havayla teması önlemek amacıyla iğne ucu kıvrılır ve 

iĢlem yerine 5 dakika süreyle bası uygulanır. Antikoagülan alanlarda ve 

koagülasyon bozukluğu olanlarda bu süre daha uzun tutulmalıdır. 

Enjektörün üzeri etiketlenir.  

 Alınan örnek 5 dakika içerisinde laboratuvara ulaĢtırılamayacaksa, kan 

hücresinde metabolik aktiviteyi ve buna bağlı olarak O2 tüketimi, CO2 üretimini 

önlemek amacıyla enjektör buz aküsü üzerinde bekletilmelidir.  

 Alınan örnek, içinde buz bulunan böbrek küvete konulur ve istek formuyla 

birlikte hemen laboratuvara gönderilir.  

 Ġğnenin girdiği yere yara pansumanı uygulanır. 

 

2.1.3.3. Arteriyel Kan Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Enjektör iğnesi steril olmalı. 

 Enjektör ve iğne en az 0,1 ml heparinle yıkanmalı. 

 Uygun bir arter (femoral veya radial) seçimi yapılır. 

 Palpabl arterde dolaĢım kontrolu yapılmalı. 

 Deri sterilizasyonu sağlanmalı. 

 Steril eldiven giyilerek damar 2. ve 3. parmaklarla palpe edilir ve iki parmak 

arasından enjektör dik tutularak artere girilmeli. 

 Damara girdikten sonra piston çekilmemeli, arterin basıncıyla kendi kendine 

dolmalı. 

 Enjektörde hava kabarcığı olmamalı. 

 Ġğnenin ucu kapatılmalı. 

 Alınan kan, içerisinde buz bulunan böbrek küvetle hava alması engellenerek 

zaman kaybetmeden laboratuvara ulaĢtırılmalı. 

 

2.1.3.4. Kan Kültürü Alımında Dikkat Edilecek Noktalar 

 

 Kan kültürleri antimikrobiyal tedavi baĢlanmadan önce alınmalıdır.  

 Kan kültürü sonuçlarının yalancı pozitif çıkmasını engelleyecek koĢullara 

uyulmalıdır.  

 Kan kültürü alınacağı zaman cilt antiseptikle silinmeli, cildin kuruması 

beklenmelidir. 

 Örneğin alınacağı bölgenin seçimi, aseptik tekniğe uyulması, yeterli miktarda kan 

örneği alınması ve yeterli sayıda kültür yollanması gerekir. 

 Bakteriyemi ya da fungemiye neden olan etkenlerin saptanması için birer saat 

arayla alınan 2 veya 3 kültür yeterli olmaktadır. 24 saat içinde 2‟den fazla kan 

kültürüne gerek yoktur. 

 Kan örneğini alacak olan sağlık personeli eldiven kullanmalıdır. 

 Santral venöz kateterden kan örneği alındığında, periferden alınan bir kan örneği 

de ayrıca gereklidir.  
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 EriĢkinde kan örneği en az 10 ml olmalıdır. Kültür ĢiĢesinde kan/sıvı besiyeri 

oranının 1/5 veya 1/10 olması optimal orandır.   

 Çocuklarda 1-5 ml. lik kan örneği kültür için yeterlidir. Yenidoğanda sepsis tanısı 

koymak için genellikle iki kan kültürü yeterli olmaktadır. 

 Kan kültüründe 4. günden itibaren üremeler beklenir. Bartonella, Legionella, 

Brucella, bazı mantarlar ve HACEK grubu bakteriler için bu süre daha uzun 

olabilir. Mikobakteriler için 4 hafta süre gerekir.  

 Birkaç kültürün sadece bir tanesinde Bacillus, Corynebacterium spp., 

Propionibacterium acnes ve koagulaz negatif stafilokok ürediğinde; alınan birkaç 

kültürün bir tanesinde polimikrobiyal üreme olduğunda ya da klinik bulgular 

sepsisle uyumlu olmadığında üreyen bakterinin kontaminant olduğu 

düĢünülmelidir. 

 

2.2. Ġdrar ve Tanıdaki Önemi 
 

 Ġdrar, vücudun metabolizma artıklarını içeren bir sıvıdır. Böbrek ve idrar yolu 

hastalıklarının tanım ve izlenmesi için olduğu kadar bazı metabolik ve sistemik hastalıkların 

tanınması ve izlenmesi için de önemlidir. 

 

Ġdrarın da kan gibi enfeksiyöz olduğu kabul edilmelidir. Örneğin, Hepatit virüsü idrar 

yoluyla da bulaĢabilir. Hepatitle enfekte idrarlar turuncu kahverengi olup, çalkalandığında sarı 

köpük oluĢturur. Ġdrar örnekleriyle çalıĢılırken daima eldiven giyilmelidir. Ġdrar araĢtırması, 

fiziksel inceleme ve böbrek iĢlevlerini belirlemek için yapılan tarama testlerinden oluĢur.  

 

Rutin idrar analizinde; idrarın rengi, kokusu, görünüĢü, yoğunluğu, pH'sı gözlenir; 

protein, glikoz, keton cisimleri, bilirubin, ürobilinojen ve ürobilin içerip içermediği araĢtırılır. 

 

Ġdrar kültürü, klinik laboratuvarda uygulanan diğer bir araĢtırmadır. BoĢaltım 

sisteminde enfeksiyona yol açan mikroorganizmaların belirlenmesi için yapılır. Ġdrar kültürü 

için boĢaltım sistemi dıĢından bulaĢabilecek mikroorganizmalarla kirlenmeyi önlemek için 

temiz idrar kullanılır. 

 

2.2.1. Steril Ġdrar Örneği Alma 
 

Steril idrar örneği almak için torba-sonda bağlantı yerinin distali klemplenerek bir süre 

idrar birikmesi için beklenmeli ve sondanın distal ucu dezenfektan solüsyonla silinip kuruması 

beklendikten sonra steril iğne ucu kullanılarak idrar aspire edilmelidir. 

 

Ġdrar örneği alınmasında Ģu hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Kültür için idrar yatak sürgüsünden asla alınmamalıdır. 

 Üretral açıklık (kadınlarda vaginal vestibul), bu bölgede kolonize olmuĢ 

mikroorganizmalarla kontaminasyonu önlemek için, idrar alınmadan önce bu 

bölge temizlenir. 

 Kadınlarda idrar deliği çevresindeki cilt kıvrımları açılarak antiseptik çözelti ve 

steril gazlı bezlerle bu bölge temizlenir. 
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 Cilt ayrı tutulmaya devam edilerek kısa bir süre tuvalete idrar yapılır. Daha sonra 

toplanacak örnek steril kaba yapılır. Kap genital bölgeye dokundurulmamalıdır. 

 Erkeklerde penis ucu antiseptik çözeltiyle temizlenmeli, biraz idrar tuvalete 

yapıldıktan sonra geri kalan aynı Ģekilde steril kapda toplanmalıdır. 

 Ġdrar alındıktan sonra idrar kabı etiketlenip en geç 2 saat içinde laboratuvara 

taĢınmalıdır. Buna olanak yoksa idrar örneği +4°C‟de buzdolabına koyulmalıdır. 

Bakteri sayısı en fazla 2 saat 4°C de sabit kalır.  

 Ġdrar steril kap ya da tüplere alınmalıdır. Örnek en az 10 ml  olmalıdır. 

 Subrapubik idrar kesesi aspiratı anaerop kültür için kullanılacağında anaerop 

transport sistemi içinde laboratuvara gönderilir. 

 Viral kültürler için idrar daima steril kap içinde, ıslak buz üzerinde gönderilir. 

 Kataterizasyon kullanılarak alınan her idrar alma metodunda aseptik teknik 

kullanılarak kontaminasyondan kaçınılmalıdır. 

 Sabah yapılan idrar gönderilmelidir. Mikobakteriyel kültür için ardarda 3 gün 

sabah idrarı alınmalıdır. 

 

2.2.2. Yirmidört Saatlik Ġdrar Örneği Toplama 
 

24 saatlik idrar, numuneyi stabilize etmek için kimyasal madde katılmıĢ (ya da kimyasal 

madde izin verilmiyorsa soğuk ortamda saklanmıĢ) toplama kabında 24 saat boyunca toplanan 

idrardır. Kantitatif analizler için kullanılır. 24 saatlik idrarda yapılan bazı testler; sodyum, 

potasyum, kreatinin, kan üre nitrojeni, kalsiyum, ürik asit, amilaz, ilaç düzeyleri ve metal 

düzeyleridir. 

 

Bazı böbrek iĢlev testleri 24 saat boyunca toplanmıĢ idrar gerektirirler. Böbrek 

fonksiyonlarını değerlendirmede bir gün içerisinde yapılan idrarın analizi özel bir öneme 

sahiptir. 24 saatlik idrar analizi yapılarak böbreklerin süzme kapasitesi, yemekte tüketilen tuz 

miktarı ve böbrekten kaybedilen protein miktarı hesaplanabilmektedir. Bazı testler, toplama 

baĢlamadan önce hastanın özel bir diyete girmesini gerektirir. 

 

24 saatlik idrar toplamak için temiz ve koyu renkli kaplar kullanılmalıdır. Renkli kap 

bulunamazsa, idrar kabı karanlık bir yerde saklanmalı veya kabın etrafı karbon kâğıdı ile 

sarılmalıdır. Klinik laboratuvarda en sık yapılan iki hata, yanlıĢ idrar toplama ve toplanan 

idrarı yanlıĢ koĢullarda saklamadır. 24 saatlik idrar toplanması için aĢağıdaki iĢlemler 

uygulanır: 

 Hastaya idrar toplama Ģekli anlatılmalıdır.  

 Hastaya tek kullanımlık etiketlenmiĢ bir idrar kabı verilir. 

 24 saatlik örnekte hangi testlerin istendiğine bakılarak, örneğe uygun koruyucular 

eklenir. 

 Bazı koruyucular yakıcıdır. Hasta yakıcı özelliği olan koruyucular konusunda 

uyarılmalıdır. 

 Hastaya idrarı nasıl toplayacağıyla ilgili yazılı ve sözlü açıklama verilmelidir. 

 Ġdrar örneğinin toplanacağı gün sabah ilk idrar dıĢarı atılır. 

 Ġlk örneğin alındığı zaman kaydedilmelidir. Bundan sonra idrar tam 24 saat 

boyunca toplanır. 

 Gün içerisinde ve gece yapılan tüm idrarlar kabın içine toplanır. 
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 Ertesi sabah baĢlangıç saatinden tam 24 saat sonra yapılan son idrar da kaba 

eklenir. Ġdrar gelmemiĢ olsa da idrar vermeye çalıĢılır ve baĢlangıç saatinden tam 

24 saat sonra idrar toplama kesilir. 

 Ġdrar, idrar örneği toplama süresince ve laboratuvara ulaĢtırılana kadar serin ve 

karanlık bir yerde tutulmalıdır.  

 Toplanan idrar aynı gün laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. 

 Gün içerisinde herhangi bir Ģekilde idrar örneği dıĢarı dökülürse, idrar toplama 

iĢleminin farklı bir gün tekrarlanması gerekmektedir. 

 

2.2.3. Çocuklardan Ġdrar Örneği Alma 
 

Çocuklarda idrar örnekleri, kız ve erkek çocuklar için farklı olarak üretilmiĢ yumuĢak, 

özel plastik torbaların genital bölgeye yapıĢtırılması ile toplanmaktadır. Bunun için;  

 

 Genital bölge temizlenir. 

 Ġdrar toplama torbasının yapıĢkan bandı açılarak idrar gelen deliğin etrafına 

düzgünce yapıĢtırılır. 

 Torba  yerinden oynatılmadan çocuk bezi bağlanır.  

 Sık sık kontrol edilerek idrar örneği toplanır. 

 Bu örneklerde idrara gaita bulaĢmaması büyük önem taĢımaktadır. 

 

2.3. Balgam ve Tanıdaki Önemi 
 

Balgamda yapılan çeĢitli incelemelerin akciğer hastalıkları tanısında çok önemli bir yeri 

vardır. Bazı hastalıklarda balgam miktarı çok az olabileceği gibi bazen de astımda olduğu gibi 

çok yapıĢkan olduğundan hastanın bunu çıkarması zordur. Böyle durumlarda, özel bazı 

yöntemlerle balgam toplamak mümkündür. 

 

Ġncelenecek materyalin akciğerlerden gelmiĢ olması gerekir. Tükürük ya da genizden 

gelen salgılar balgam değildir. Hasta, balgamı öksürükle çıkarmalıdır ve bunun bronĢlardan 

geldiğini kendisi de hissetmelidir. 

 

Mukoid balgam: Berrak ve beyazdır. Astım ve kronik bronĢitte genellikle bu balgam 

türü görülür. 

 

Seröz balgam: Köpüklü balgamdır. Günlük miktarı çok fazladır. 

 

Pürülan balgam: Sarı, yeĢil,  kötü kokulu ve miktarı fazla olan balgamdır. 

 

Balgam, sabahları daha kolay çıkacağı için balgam örneği hastadan sabahları 

alınmalıdır. Kültür amacıyla alınan balgam yeni alınmıĢ, kontamine olmamıĢ trakea bronĢiyal 

sekresyon olması önemlidir. Bazı mikroorganizmaların (tüberküloz hastalığında) 

araĢtırılabilmesi için iĢlem üç gün üst üste tekrarlanabilir. Balgam örneği, hasta diĢlerini 

fırçalayıp ağzını gargara ile temizledikten sonra alınmalıdır. 
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2.3.1. Balgam Kültürü Alma 
 

Balgam örneği,  kültür için alınacaksa hasta antibiyotik kullanmadan alınmalıdır. 

Hastanın durumuna göre ekspektore edilmiĢ, trakeostomi ve endotrakeal aspirasyon 

yöntemleriyle balgam alınır. 

 

Balgam kültürü almak için gerekli malzemeler; 

 

 Kapaklı steril kültür kabı 

 Steril eldiven 

 Havlu 

 Kâğıt havlu 

 Böbrek küvet 

 

Balgam kültürü almak  için aĢağıdaki iĢlemler uygulanır: 

 

 ĠĢlem hakkında hastaya bilgi verilir ve onayı alınır. 

 Eller yıkanır. Malzemeler eksiksiz hazırlanır. Hastanın yanına götürülür. 

 Hasta oturtulur. Göğsünün üzerine havlu yerleĢtirilir. 

 Eldiven giyilir. Böbrek küvet hastanın rahat ulaĢabileceği bir yere konur. 

 Hastanın eline kâğıt havlu verilir. Ağzından salya ifrazat çıkabilir veya kusma 

olabilir. 

 Hastaya derin nefes alıp kuvvetlice öksürmesi söylenir. 

 Öksürme sırasında hastanın sırtına taputman masaj manevrası yapılır. 

 Çıkan balgamı eline verdiğiniz steril kap içine tükürmesi söylenir. Balgamı 

çıkardıktan sonra steril kabın ağzı kontaminasyonu önlemek için hemen kapatılır. 

 Hastaya ağız bakımı verildikten sonra rahat bir pozisyon verilir.  

 Kirlenen malzemeler ortamdan uzaklaĢtırılır. Eldivenler çıkarılır, eller yıkanır. 

 Kültür kabının üzerine hastanın adı- soyadı, kültürün alındığı saat ve tarih yazılır, 

ilgili laboratuvara gönderilir. 

 Malzemeler temizlenerek kaldırılır. Tıbbi atıklar ayrıĢtırılır. 

 Yapılan iĢlem hemĢire gözlem kâğıdına kaydedilir. 

 

2.3.2. Yirmidört Saatlik Balgam Örneği Toplama 
 

Balgam toplamaya sabah hangi saatte baĢlanmıĢsa ertesi gün aynı saate kadar balgamın 

toplanması gerekir. Tam 24 saati kapsamalıdır. Hasta ağzı geniĢ, cam bir kaba balgamını 

tükürüp biriktirir. Kap dolarsa hastaya yeni bir kap verilir ve balgamını biriktirir. Toplanan 

numune etiketlenerek laboratuvara gönderilir.  

 

Balgam örnekleri mümkün olduğunca çabuk incelenmelidir. Eğer mümkün değilse 

birkaç gün buzdolabında  +4
0
 C saklanmalıdır. Toplanan balgam oda ısısında 

bırakılmamalıdır.  Mikroskobik muayene yapamayan sağlık kurumları balgam örneklerini en 

yakın merkeze kısa sürede ulaĢtırmalıdır. Hemen gönderilemeyecekse +4
0
C buzdolabında en 

fazla 1–2 hafta bekletilebilir. 
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Numune kaplarının ağzı sıkı kapalı bir Ģekilde ve üzerine gerekli tanıtıcı bilgi yazılarak 

gönderilir. 

 

2.3.3. Çocuklarda Balgam Kültürü Alma 
 

Çocuklar (0-2 yaĢ) balgamlarını öksürerek çıkartamadıkları yuttukları için sonda 

yardımıyla mide suyu ile karıĢık olarak toplanır. Genellikle tüberküloz hastalığının tanısında 

uygulanır.  

 

2.3.3.1. Kullanılan Malzemeler 

 

 5- 10 cc‟ lik enjektör 

 5-8 numaralı steril sonda 

 Steril sıvı 

 Böbrek küvet 

 Steril örnek kabı 

 Kirli torbası 

 Plaster veya etiket 

 Kâğıt havlu 

 Makas 

 Pamuk tampon ve serum fizyolojik 

 Tedavi bezi ve muĢambası 

 

2.3.3.2. Uygulama 

 

 Çocuk akĢamdan aç bırakılır ve ailesi bu konuda bilgilendirilir. 

 Eller yıkanır. 

 Malzemeler eksiksiz hazırlanır. 

 Eldiven giyilir. 

 ĠĢlem yapılacağı zaman çocuğun hareketsizliğini sağlamak için çocuk tutulur. 

 Nazogastrik tüp uygulaması tekniğine uygun yapılır.  

 Tüp midede ise 3-5 ml steril su enjektörle verilir. Mide salgısı aspire edilir. 

 Mide salgısı steril örnek kabına konur. 

 Nazogastrik tüp tekniğine uygun çıkarılır. Kirli torbasına atılır. 

 Ağız bakımı verilir, çocuğun beslenmesi sağlanır. 

 Alınan örnekler etiketlenerek laboratuvara gönderilir. 

 Malzemeler temizlenir. Tıbbi atıklar ayrıĢtırılır. 

 Yapılan uygulama hemĢire gözlem kâğıdına iĢlenir. 

 

2.3.4. Boğaz Kültürü Alma ve Önemi 
 

Üst solunum yolu enfeksiyonları etkeninin belirlenmesi amacıyla kullanılan bir tanılama 

yöntemidir. Oraferangeal bölgeden ve tonsillalar üzerinden steril eküvyon çubuğu ile örnek 

alınır.  Çubuk, örnek alınacak bölgeye sürülür ve hemen steril tüp içine yerleĢtirilir. Bu iĢlem 

hastada öğürme refleksini uyarabileceğinden hızlı yapılmalıdır. 
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2.3.4.1. Kullanılan malzemeler 

 

 Steril kültür tüpü içinde pamuklu steril çubuk (boyet) 

 Örnek kabı 

 Eldiven 

 Böbrek küvet 

 Dil basacağı 

 IĢık kaynağı 

 

2.3.4.2. Uygulama 

 

Boğaz kültürü; yemekten sonra ve boğaza herhangi bir antiseptikli uygulama 

yapıldıktan sonra alınmamalıdır. 

 

 Yapılacak uygulama hakkında hasta bilgilendirilir ve hastanın onayı alınır. 

 Eller yıkanır. 

 Malzemeler hazırlanır. 

 Eldiven giyilir. 

 Hasta oturtulur ve baĢını hafif geriye atması, ağzını açması ve dilini dıĢarıya 

çıkarması söylenir. 

 Kültür boyetiyle hiçbir yere dokundurulmadan orafareks, tonsillalar ve 

inflamasyon alanı sıvazlanarak örnek alınır. 

 Hastaya rahat bir pozisyon verilir. 

 Alınan örnek etiketlenerek laboratuvara gönderilir. 

 Kullanılan malzemeler kaldırılır. 

 Yapılan iĢlem hemĢire gözlem kâğıdına kaydedilir. 

 

2.4. Kusmuk Örneği Toplama ve Tanıdaki Önemi  
 

Kusmuk makroskobik, mikroskobik, kimyasal ve bakteriyolojik olarak incelenir. 

Kusmuk incelemesi, toksik maddelerin belirlenmesinde, mide ve duedonum hastalıkları gibi 

durumlarda tanı koyma amacıyla yapılır. 

 

2.4.1. Kullanılan Malzemeler 
 

 Örnek kabı 

 Böbrek küvet 

 Eldiven 

 Peçete 

 Ağız bakım seti 

 Tedavi bezi ve muĢambası 
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2.4.2. Uygulama 
 

 Bilinci yerinde hasta kusmadan önce önüne tedavi bezi ve muĢambası ve böbrek 

küvet yerleĢtirilir.  

 Hastanın bilinci yerinde değilse baĢı yana çevrilir. Tedavi bezi ve muĢambası 

çenesinin altına yerleĢtirilir. Böbrek küvet elle ağzına tutulur.  

 Kusmuktan alınan örnek kaba konur, kabın ağzı kapatılır. Üzeri etiketlenerek 

laboratuvara gönderilir. 

 

HemĢire kusmuktan örnek alırken; kusmuğu miktarına, kokusuna, sıklığına, 

görüntüsüne ve kusma öncesi bulantının olup olmamasına dikkat eder. HemĢire gözlem 

kâğıdına dikkat ettiği bölümleri kaydeder. Hastanın bilinci yerinde değilse hastaya ağız bakımı 

verilir. 

 

2.5. DıĢkı Örneği Alma ve Tanıdaki Önemi 
 

Gaita, metabolizma atık ürünü olup bağırsak enfeksiyonlarının teĢhisinde en çok 

kullanılan örneklerden biridir. Muayene maddesi olarak alınan dıĢkı örnekleri, genellikle 

bakteriyolojik, parazitolojik ya da virolojik yönden incelenmek üzere laboratuvara gönderilir. 

 

DıĢkı örneğinin hangi açıdan incelenmesi isteniyorsa, ona uygun Ģekilde alınıp 

laboratuvara gönderilmesi gerekir. Uygun alınma ve korunma sıklıkla ihmal edilen, fakat 

intestinal hastalıklara neden olan mikroorganizmaların izolasyonu için önemli bir Ģarttır. 

Örnek uygun alınmaz ve teslime kadar uygun muhafaza edilmezse birçok etkenin izolasyonu 

mümkün olmaz. DıĢkının normal bir florası olduğu için bu florada bulunabilecek 

mikroorganizmaların ve patojen mikroorganizmaların bilinmesi önemlidir. DıĢkıda patojen 

olarak; Salmonella türleri, shigella türleri, Vibrio cholerae, Vibrioparahaemolyticus, Eccolinin 

patojen suĢlar (EPEC, ETEC, EHEC, EIEC) Staphylococcus, Basillus cereus, Clostridium 

perfingens tip A, Candida albicans, Entemoeba histolytica, Giardia intestinalis, Helmint 

yumurtaları ve parçaları, Rota virüs, Adenovirüs vb. bulunabilir. 

 

Gaita örneği alınmasında Ģu hususlara dikkat edilmelidir:  

 

 Gaita örnekleri soğukta muhafaza edilmelidir. 

 Gaita örneği, yarım saat içinde (en geç bir saat içinde) laboratuvara 

gönderilmelidir. Gaita alındıktan sonra 1 saat içinde ekilmeyecekse Cary-Blair 

transport ortamına alınmalıdır. 

 Gaita tuvalet kâğıdı ile alınmamalıdır. Tuvalet kâğıdında baryum tuzları olabilir 

ve bu maddenin bazı fekal patojenler için inhibitör etkisi vardır. 

 Kültür için alınan gaita örneği, steril özel kaba alınmalıdır.  

 Gaita örnek kabı, kimyasal maddelerle bulaĢık olmamalıdır.  

 Gaita örneği, kabın etrafına bulaĢtırılmadan alınmalı ve laboratuvara 

gönderilmelidir.  

 Bekletme ve uzak bir yere gönderme durumunda, parazitlerin bozulmasını 

önlemek için gaita örneği, saklama solüsyonları içine konmalıdır. 
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 Taze veya uygun koĢullarda saklanmıĢ örnekten kültür yapılması önem taĢır.  

 Örnek antimikrobiyal tedavinin baĢlanmasından önce alınmalıdır. Laboratuvara 

bu konuda bilgi verilmelidir. 

 Gaitada parazit tahlili yapılacaksa gaita örneği en geç 30 dakika içinde 

laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. 

 

Kültürün yanısıra gaitanın mikroskopik incelemesi de çok önemlidir. Lökosit ve 

eritrosit varlığı yönünden inceleme, antibiyotik tedavisinin gerekip gerekmediğine karar verme 

yönünden önem taĢır. Viral gastroenteritlerde, enterotoksijenik bakteriyal diyarelerde 

(Enterotoksijenik E.coli, Vibrio cholerae, Bacillus cereus, enterotoksijenik Staphylococcus 

aureus, Clostridium botilinum ve Clostridium perfringens) ve paraziter diyarelerde ( Giardia 

intestinalis, Cryptosporidium) gaitada lökosit yoktur. 

 

Ġshalli hastaların dıĢkısında polimorfonükleer veya mononükleer lökositlerin bulunması 

tanı açısından önem taĢır. Lökosit saptanan gaita örneklerinin kültürü yapılmalıdır. Gaitanın 

daha çok kanlı, müküslü, iltihaplı kısımlarından örnek alınarak EMB, kanlı jeloz ve 

Salmonella-Shigella/SS besiyerlerine ekim yapılır. Gaita kültür örneklerinin ekimleri 

laboratuvarda bekletilmeden yapılır. Eğer örnek bekleyecekse buzdolabına konmalıdır. 

Kültürde daha çok salmonella, shigella, mikobakteriler ve escharichia coli gibi 

mikroorganizmalar üretilir.  

 

Gaita incelemesinin tam olması için bakteriyolojik incelemenin yanısıra parazitolojik 

inceleme de yapılmalıdır.  

 

Gaita örneği aĢağıdaki yöntemlerden biri ile alınmalıdır. 

 

 Gaita örneği, direkt olarak steril, geniĢ ağızlı, sızdırmaz, sıkı kapanan, kapaklı 

özel kaba alınmalıdır.  

 Gaita, temiz ve kuru yatak sürgüsüne alınır. Steril, sızdırmaz, sıkı kapanır kaba 

aktarılarak laboratuvara gönderilir. 

 Hasta gaita veremiyorsa steril eküvyonla rektal yolla örnek alınır. Steril eküvyon 

ucu 2,5 cm kadar anal sfinkter içine sokulur ve eküvyona dikkatlice rotasyon 

yaptırılarak örnek alınır. Eküvyonlar, hemen ekilmeyecekse ve iki saatten fazla 

bekleyecekse örnekler taĢıma besiyerlerine (Cary-Blair besiyeri, tamponlu 

gliserinli serum fizyolojik vb.) alınır.  

 Anal bant ya da selofan bant (seloteyp, Ģeffaf bant) yöntemi ile gaita örneği,  

Helmintlerin nematod sınıfından oksiyür ya da kıl kurdu olarak da bilinen 

Enterobius vermicularisin teĢhis edilmesinde kullanılır. Bu yöntem, en kolay ve 

en ucuz olan yöntemdir. Bunun için lam uzunluğunda seloteyp kesilir. KaĢıntılı 

anda ve ilk dıĢkılamadan önce seloteypin yapıĢkan tarafı, kiĢinin anüsü etrafına 

farklı yönlerde 5-6 kez yapıĢtırılarak yumurtaların alınması sağlanır. Seloteypin 

yapıĢkan tarafı lama yapıĢtırılır. Mikroskopta incelemeye hazır hâle getirilir.  

 

Bir selofan bant preparatı incelenerek kıl kurdu (Enterobius vermicularis‟in 

yaptığı hastalık) olup olmadığına karar verilemez. Sonuca ulaĢmak için farklı 

günlerde alınan en az altı preparat incelemek gerekir.  
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Resim 2.9: Gaita kabı örnekleri 

Gaitada gizli kan bakılacaksa;  

 

En az 2 gün öncesinden kırmızı et, et içeren Ģarküteri ürünleri (sucuk, pastırma, salam 

vb), brokoli, turp, Ģalgam gibi gıdaların kesilmesi gereklidir. Ayrıca dıĢkılama sırasında 

zorlanmamak için acılı gıdaların yenmemesi gerekir. Hemoroidi olan hastaların durumları 

hakkında laboratuvara bilgi verilmesi yararlıdır. Aspirin gibi antienflamatuar ilaç ve demir 

ilaçları kullananların laboratuvarı önceden haberdar etmesi önerilmektedir. Kadınlarda 

menstrasyon döneminde örnek toplanması yalancı pozitif sonuçlara sebep olabilmektedir. 

Gizli kan tahlili yaptırmadan önce yenebilecek gıdalara örnek olarak sebze (marul, ıspanak), 

meyve (Ģeftali, elma, kayısı, üzüm), az miktarda fındık, tavuk veya balık verilebilir. 

 

2.6. Ġltihap Örneklerinin Alınması ve Tanıdaki Önemi 
 

Ġltihap canlı ve damarlı dokularda zedelenmeye karĢı geliĢen ve organizmayı korumaya 

yönelik oluĢan reaksiyonların tümüdür. Kızarıklık, ĢiĢlik, ağrı ve sıcaklık iltihap oluĢumunu 

gösteren 4 önemli belirtidir. 

 

Ġltihap örnekleri mikroskobik görünümleri açısından üç gruba ayrılır. 

 

Eksüdatif; seröz, fibrinli, irinli ve hemorojik Ģekilde olabilir (Örneğin, elde iltihap 

oluĢumu). 

 

Alternatif (nekrotizan); doku yüzeyinde ve doku içinde görülebilir (Örneğin, mide 

ülseri). 

 

Proliferatif; hücre ve kollejen lif artımında değiĢiklikler görülür (Kronik iltihaplar 

örnek verilebilir. Tbc, lepra, yabancı cisim reaksiyonları vb.). 

 

Laboratuvara gönderilen iltihap örnekleri; miktarı, rengi, görünüĢü, kokusu, yoğunluğu, 

hücre çeĢidi, protein miktarı açısından değerlendirilir. 

 

HemĢire iĢlem öncesi malzemeleri hazırlar ve iĢlem sırasında da doktora yardım eder. 

ĠĢlem sonrasında numunelerin etiketlenerek loboratuvara gönderilmesinden sorumludur. 
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2.6.1. Yara Örneği 
 

Yara örnekleri, vücut yüzeyindeki açık ya da kapalı lezyonlardan aĢağıdaki yöntemlerle 

alınır. 

 

 Ġğne Aspirasyonu Ġle Örnek Alma  

 

Yüzeyel vezikül ve bül gibi içi sıvı dolu lezyonun/yaranın hemen kenarından enjektör 

ile örnek alınır. Lezyon içindeki materyal ya da debris alınmamalıdır. Apse dâhil bu tür 

lezyonlardan sadece aspirasyonla örnek alınabilir. Eğer örnek gelmezse steril serum fizyolojik 

verilerek tekrar aspirasyon yapılır.  

 

 Eküvyonla Örnek Alma 

 

Ġğne aspirasyonu ile örnek alındığı gibi eküvyon ile de örnek alınır. Bazen yaranın bir 

parçası da materyal olarak kullanılır. Ġğne aspirasyonu eküvyon ile alınan sürüntüye tercih 

edilir. Eküvyonla örnek alınırken; 

 

 Yara yüzeyi %70‟lik etil alkol, sonra %1-2‟lik tendürdiyot ve tekrar alkol ile 

temizlenir ve kurutulur. 

 Lezyon ile sağlam doku arasından ve lezyonun en derin yerinden enjektör ile 

örnek alınır. Vezikül varsa lezyon tabanından hem sıvı hem de hücreler alınır. 

Yara yüzeyi ile kontaminasyondan sakınılır.  

 Aspirasyon baĢarılamazsa subkutanöz olarak steril nonbakteriostatik % 0,9 NaCl 

enjekte edilir. Aspirasyon tekrarlanır. 

 Birkaç kez denendiği hâlde lezyondan örnek alınamıyorsa kullanılan enjektöre bir 

miktar buyyon besiyerinden çekilerek enjektör çalkalanır ve ekim yapmada 

kullanılır. 

 

Resim 2.10: Yara kültürü almada kullanılan eküvyon ve yaradan örnek alımı 

Laboratuvara gönderilen materyal makroskobik, mikroskobik olarak ve besiyerine ekim 

yapılarak üç aĢamalı incelenir. 

 

Bütün yaralarda ısırık yaraları, yüzeyel ve derin yaralar, yumuĢak doku aspiratında 

örnekler genelde aynı Ģekilde alınır, aynı kurallar uygulanır. 
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Yara ve Deri/Derialtı Abseler: Deri yüzeyi %70 alkolle temizlenir. Örnek yara yüzeyine 

mümkün olduğunca az değerek, derinden aspirasyonla veya sağlam doku sınırına eküvyon 

sürülerek alınır. Örnek transport besiyerinde taĢınmalıdır.  

 

Yanık Yaraları:  Yanık yüzeyi % 70‟ lik alkol ve sonra iyot (% 1-2 iyot veya % 10 

povidon iyot) solüsyonu ile temizlenir. Antiseptik kuruduktan sonra örnek alınır. Hastanın 

durumunu izlemek için kan kültürü de yapılmalıdır.  

 

Yüzeysel Lezyonlar (Fungal):  Steril su ile yüzey temizlenir. Ufak düz bistürü ile lezyon 

sınırının periferi kazınır. Saçlı deri lezyonlarından alınan örneklerde saç da bulunmalı ve 

incelenmelidir. Tırnak muhtevasında ise tırnak plağı altındaki materyal veya kalıntı kazınarak 

alınır ve steril petri kutusuna konulur. 

 

Isırık Yaraları: Yaradan irin aspire edilir veya enfekte dokunun insizyonu, drenajı 

veya çıkarılması sırasında irin elde edilir. 

 

Kemik: Kemik örneği cerrahide elde edilir. Formalinsiz steril kap içine alınır. Steril % 

0,9 NaCl ile örnek nemlendirilebilir. 

 

Derin Yaralar veya Apseler: Alkol (% 70 ) ve sonra iyot veya povidon iyot ile 

temizlik yapılır. Lezyonun en derin kısmı yara yüzeyi ile kontaminasyondan sakınarak aspire 

edilir. Cerrahi ile örnek alınamıyorsa apse duvarının bir kısmı kültür için gönderilmelidir. 

 

YumuĢak Doku Aspiratı: Alkol ve sonra iyot solüsyonu ile temizlenip tekrar alkol 

uygulaması ile iyot uzaklaĢtırılır. Lezyonun en derin kısmından aspirasyon yapılır. Yara 

yüzeyi ile kontaminasyondan sakınılmalıdır. 

 

Yara kültürü için ekim yapılacak besiyerleri; kanlı agar, EMB veya MacConkey, 

sabouraud besiyeridir. Yara kültürlerinden çoğunlukla streptokoklar ve stafilakoklar izole 

edilir. 

 

2.7. BOS/Beyin Omurilik Sıvısı Örneği  
 

Beyin omurilik sıvısı/serebrospinal sıvı çok değerli bir materyaldir. Hastaya acı veren 

bir iĢlem olduğu ve tekrar alınma Ģansı olmadığından itina ile çalıĢılması gerekir. 

 

Lomber ponksiyon, menenjit ve ansefalitte subaraknoid boĢluğa girilerek beyin omurilik 

sıvısının alınma iĢlemidir. Uzman hekim tarafından klinikte, steril koĢullarda lomber 

ponksiyon yapılır. 

 

 Enfeksiyonu önlemek için iğne ile girilecek alan, %70‟lik etil alkol, %1-2‟lik 

tendürdiyot ve tekrar alkol ile temizlenir, kurutulur. 

 Ponksiyon iğnesi ile L3-L4, çocuklarda L4-L5 veya L5-S1 vertebralar arasından 

girilir. Subaraknoid boĢluğa ulaĢıldığında piston çekilir ve spinal sıvı iğne içine 

dolmaya baĢlar. 
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 BOS yavaĢça steril olan tüplere alınır. Genellikle mikrobiyoloji, hematoloji ve 

biyokimya laboratuvarına göndermek için 3 ayrı steril tüpe örnek alınır. Ağzı 

kapatılan tüpler, etiketlendikten sonra seri bir Ģekilde laboratuvara gönderilir. 

 Ġlk tüp biyokimya, ikinci alınan tüp mikrobiyolojik tetkik için, son tüp ise 

hematoloji için kullanılır.  

 

Resim 2.11: Lomber ponksiyon iĢlemi 

 

2.8. Vajen ve Penisten Akıntı Alınması ve Önemi 
 

Normalde kadınlarda vajinada hafif bir akıntı vardır ve bu akıntı renksiz, kokusuz ve 

sürekli değildir. Vajinal akıntının kokulu renkli ve ( beyaz, kahverengi, kanla karıĢık) sürekli 

olması bir hastalık belirtisidir. 

 

Genital yol enfeksiyonlarında kültür için, eküvyon ile vajinanın yan duvarlarına 

sürülerek ve vulvaya değdirilmeden doktor ya da özel eğitilmiĢ hemĢire tarafından örnek 

alınır. Örnekler alınır alınmaz ekim yapılmalıdır. Hemen ekim yapılmayacaksa örnekler 

taĢıma besiyerinde, oda ısısında en fazla 24 saat bekletilebilir. 

 

Resim 2.12: Vajen kültürü örnekleri 

Kadın ve erkeklerde cinsel yolla bulaĢan hastalıklarda belirti olarak vajen ve penisten 

akıntı olabilir.  

 

Erkeklerde kültür için prostatitlerde hafif prostat masajı ile salgı, epididimitlerde ise 

sperm alınır.  
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Kadınlarda serviks iltihaplarında eküvyon ile alınan iltihap örneği mikroskobik 

inceleme ve kültür için kullanılır. Üretrit, endometrium örnekleri ve bartolin bezlerinden iğne 

aspirasyonu ile alınan örnekler, anaerop transport tüpü içinde laboratuvara taĢınır ve anaerop 

besiyerine ekim yapılır. 

 

Süpüratif vajinitlerde direkt preparat hazırlanarak Trichomonas vaginalis veya 

Candida albicans mikroskopta gözlenebilir. Ayrıca diğer etyolojik ajanlar için bu 

sekresyondan kültür yapılabilir.  

 

Yine vaginal mukozanın nonsüpüratif yüzeyel enfeksiyonu bakteriyel vaginosise neden 

olan Gardnerella vaginalis anaerobik bakterilerle birlikte bulunur ve boyanmıĢ vaginal 

sekresyon smearlerinde dökülmüĢ epitel hücreleri yüzeyinde basillerin yoğun bir agregasyonu 

Ģeklinde gözlenir. pH 5.5‟ den daha alkali ve balık kokulu vaginal sekresyon, klinisyeni bu 

etyoloji yönünde Ģüphelendirmelidir. 

 

Gonore tanısında, incelenecek muayene maddesi gonokokların (N.gonorrhoeae) yaptığı 

iltihaptır. Gerek kadın gerekse erkek üretritlerinde üretranın hafif masajıyla önden gelen irin 

eküvyonla alındıktan sonra arkadan gelen irin diğer bir eküvyonla alınır. Kültür için 2. 

eküvyonla alınan muayene maddesi kullanılır. N.gonorrhoeae soğuğa ve kuruluğa çok duyarlı 

bir bakteridir. Bekletilmeden ve soğuğa maruz bırakılmadan hemen kültürü yapılmalıdır.  

 

Sifiliz etkeni Treponema pallidum için, yara önce SF ile iyice temizlenir, gazlı bezle 

tamponlanır iki parmak arasında hafifçe sıkılarak ya da künt bir bisturi ile bastırılarak içerden 

sızıntı hâlinde gelen seröz sıvı, ince uçlu pastör pipeti ile alınır. Papül ve rozeol varsa iyice 

temizlendikten sonra üzerindeki epidermis bir bistüri ile kaldırılmak suretiyle gelen sıvı alınır. 

Bu esnada kanatılmamalıdır. Alınan seröz sıvı bir damla lam üzerine konur üstüne lamel 

kapatılarak karanlık saha mikroskobu ile incelenir. Materyalden aynı Ģekilde ince yayma 

preparat hazırlanıp tesbit edilerek Giemsa ya da gümüĢleme yöntemi ile incelenir. T.pallidum 

kültürü yapılmaz. 

 

Endometrium örnekleri, korumalı suction küret ile alınır. Özellikle anaerop 

mikroorganizmaların etken olduğu enfeksiyonlar için, anaerop transport tüpü içine 

yerleĢtirilir. 

 

Postpartum enfeksiyonlarda, B grubu streptokoklar, Listeria Monocytogenesin 

spesifik kültürü yapılmalıdır.  

 

2.9. Örnek Alımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

 Hastalık etkeni bakterinin izole edilebilmesi için uygun Ģekilde örnek alınması, 

taĢınması ve uygun besiyerlerine ekim yapılması önemlidir.  

 Steril bölgelerden alınan örnekler, etken olma olasılığı olan bir bakterinin 

üretilmesini sağlamak amacıyla zengin nitelikte besiyerlerine ekilir. 

 Normalde bir florası bulunan bölgelerden alınan örnekler zengin besiyerlerinin 

yanı sıra seçici (selektif) ve ayırt edici (diferansiyel) nitelikte besiyerlerine ekilir.  
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 Örnek, antimikrobiyal tedavinin baĢlanmasından önce alınmalıdır. Laboratuvara 

bu konuda bilgi verilmelidir. 

 Örnek, patojen mikroorganizmanın bulunma olasılığı en yüksek olan yerden 

alınmalıdır.  

 Üretilen mikroorganizmanın belli miktar örnekteki sayısının saptanması 

önemlidir. Florası olan örneklerde etken olma olasılığı olan bakterinin miktarının 

belirtilmesi önemlidir. 

 Örneklerin laboratuvara en kısa zamanda ulaĢtırılması önemlidir. Ġdrar, dıĢkı ve 

balgam birkaç saat buzdolabında bekleyebilir. BOS bekleyecek ise 37˚C‟de 

bekletilmelidir. 

 Normalde steril olan, vücudun kapalı derin bölgeleri kan, plevral, perikardiyal, 

peritoneal sıvı, eklem sıvısı, transtrakeal aspirat, derin yaralar veya kapalı 

alanların açık cerrahisi sırasında alınan örneklerin anaerob koĢullarda da 

kültürleri yapılmalıdır.  

 Vücut yüzeyinden yani deri, ağız, burun, boğaz, üretra ve vajinadan alınan 

örneklerin veya normal flora ile kolayca kontamine olabilen (idrar, balgam gibi) 

örneklerin anaerob koĢullarda kültürünün yapılmasına gerek yoktur.  

 Anaerob koĢullarda kültürü yapılacak örneğin toplanması ve taĢınmasında özel 

teknikler kullanılır. Anerob ekim için en iyi örnek aspirasyon örneğidir. Örneğin 

eküvyonla alınması anaerob ekimler için uygun değildir.  

 Enjektör ile alındığında iğnedeki bütün hava çıkarılmalıdır. 

 

2.10. Materyal Toplanması ve Laboratuvara Gönderilmesinde Dikkat 

Edilecek Noktalar 
 

Örnekler hasta servislerinde, ayaktan tedavi kliniklerinde ve numune kabul odalarında 

alınır ve toplu olarak mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilir. Örneklerin usulüne uygun 

alınması ve tekniğine göre çalıĢılması kadar örneklerin uygun koĢullarda laboratuvara 

taĢınması da hatasız sonuçların alınmasında son derece önemlidir. 

 

TaĢıma kapları, klinik örnekleri laboratuvara taĢımada kullanılan kaplardır. Plastik ya da 

metal yapıda olup çarpma-vurmaya karĢı dayanıklıdır. Örnekleri güvenli taĢır ve enfeksiyon 

etkenini etrafa ve çalıĢan personele bulaĢtırma riskini azaltır. Ġki çeĢit taĢıma kabı vardır. 

 

2.10.1.1. Ġkili TaĢıma Kabı 

 

Kısa mesafelerde, binalar arasında ve bina içinde klinik örneklerin taĢınmasında ikili 

kaplar kullanılır. Bunlar, örnek kaplarının konulabileceği sporu içeren kapaklı, dayanıklı 

kaplardır. Örnekler spora yerleĢtirilir, kapağı sıkı kapatılır, kilitlenir ve laboratuvara taĢınır. 
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Resim 2.13: Ġkili taĢıma kabı 

2.10.1.2. Üçlü TaĢıma Kabı 

 

Ülke içinde uzun mesafelerde ve ülkeler arası klinik örnek taĢımada üçlü taĢıma kapları 

kullanılır. Ġç içe konulan üç ayrı kaptan (birincil kap, ikincil kap ve dıĢ kaptan)oluĢur. 

 

Birincil Kap: Materyalin konulduğu kaptır. Cam veya plastikten yapılmıĢ, burgulu-

vidalı-tıpalı kapaklı, sızdırmaz tüpler veya ĢiĢeler kullanılır. Üzerine örneği tanımlayıcı bilgi 

veya numara yazılır. 

 

Ġkincil Kap: Birincil kabın konulduğu kaptır. Dayanıklı, sızdırmaz olmalıdır. Birincil 

kap ile ikincil kap arasına kuvvetli bir emici bez veya pamuk yerleĢtirilir.  Ġkincil kap üzerine 

göndericinin adı, adresi, telefon numarası yazılır. 

 

DıĢ Kap (Postalama Kabı): Ġkincil kabın konulduğu kaptır.  Dayanıklıdır, kabın içine 

içeriğin listesi konur. Kuru buz veya buz aküleri ikincil kap ile dıĢ kap arasına konur. Buz 

aküleri, en az dört adettir. Muhafaza süresi 2-3 gündür. Akü sayısı arttıkça muhafaza süresi de 

uzar. DıĢ kap üzerine gönderici ve alıcının adı, adresi, telefonu, enfeksiyöz madde yazısı, 

biohazard (biyolojik etkenlerden kaynağını alan tehlikeyi gösteren) etiketi yapıĢtırılmalıdır. 
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ġekil 2.4: Üçlü taĢıma kabı 

Laboratuvarda mikrobiyolojik örneklerin; uygunsuz Ģekilde toplanması, taĢınması ve 

iĢlenmesi, çalıĢan personel için enfeksiyon kapma riski meydana getirir. Klinik örneklerin 

çoğunluğu 4°C ile 8°C arası sıcaklıklarda taĢınmayı gerektirir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hematoloji laboratuvarında yapılan testlerdendir? 

A) Kan üre nitrojeni 

B) Tromboplastin zamanı 

C) Hormon düzeyleri 

D) Ġlaç düzeyleri 

E) Total proteinler 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi flebotomiyi tanımlar? 

A) Arteryel kan alma 

B) Kapiller kan alma 

C) Antikoagulanlı kan alma 

D) Venöz kan alma 

E) Hepsi  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi 24 saatlik idrar analizi yapılarak hesaplanabilmektedir? 

A) Yemeklerde tüketilen şeker miktarı 

B) Böbrekten kaybedilen karbonhidrat miktarı 

C) Böbreklerin süzme kapasitesi 

D) Böbrekten kaybedilen yağ miktarı 

E) Bilirubin miktarı 

 

4. Arteryel kan hangi amaç için alınır? 

A) Akciğer işlevlerini ortaya koyabilmek için  

B) Böbrek fonksiyonlarını tanımlamak için 

C) Karaciğer işlevleri için 

D) Hematolojik analizler için 

E) Periferik yayma için 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi seröz balgamın özelliklerindendir? 

A) Berrak ve beyazdır 

B) Kötü kokuludur 

C) Günlük miktarı çok azdır 

D) Sümüksü yapıdadır 

E) Köpüklüdür  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

 

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

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, monitördeki EKG‟nin (kalp hızının) standart rengidir? 

A) Kırmızı  

B) Mavi 

C) YeĢil 

D) Sarı 

E) Beyaz 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, monitörün ön panelinde bulunmaz? 

A) Ekran 

B) Güç bağlantısı 

C) Alarm ıĢıkları 

D) Sabit düğmeler 

E) Güç düğmesi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, EKG cihazının kalibrasyon değeridir?  

A) 1 mV/sn. 

B) 10 mm/mV 

C) 20 mm/dk. 

D) 25 mm/sn. 

E) 25 mm/dk. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, monitörü açık hâle getirirken yapılmaması gerekenlerdendir? 

A) Monitörün fiĢi ile elektrik bağlantısı yapılır. 

B) Monitörün açma kapama düğmesi açık konuma getirilir. 

C) Monitör göstergelerinin yanıp yanmadığı kontrol edilir. 

D) Göstergeler yanmıyorsa firmadan teknik eleman çağrılır. 

E) Göstergeler yanmıyorsa cihaz sökülerek kontrol edilir. 

 

6. AĢağıdaki yöntemlerden hangisinde böbreklerin, renal pelvisin, üreter ve mesanenin genel 

görünümü ve böbreklerin süzme durumu değerlendirmek için kullanılan tanı yöntemidir?  

A) Ġntravenöz Piyelografi (IVP) 

B) Magnetic Resonance Imaging ( MRI) 

C) Ultrason 

D) Röntgen 

E) Mamografi 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Ultrason ile gebelikte, fetusun geliĢimi incelenir. 

B) Floroskopi cihazı, röntgen cihazının kameralı tipidir. 

C) Serebral Anjiyografi, beyin damarlarının görüntülenmesinde kullanılır. 

D) EMG, epilepsi tanısında ve epileptik hastaların takibinde klinik bulguların ardından 

en önemli inceleme yöntemidir. 

E) MR cihazının etkili olduğu kullanım alanı, vücuttaki yumuĢak dokulardır. 

 

8. I. Solunum yollarının tıkanıklığını gidermek 

II. Solunum yollarındaki sekresyonu temizlemek 

III. Staza bağlı oluĢan enfeksiyonları önlemek 

IV. Tanı amacıyla balgam almak 

 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, aspirasyon uygulamasının amaçlarındandır? 

A) Yalnız I 

B) I ve II 

C) I,II ve III 

D) I, III ve IV 

E) I,II,III ve IV 

9. Aspirasyon iĢlemi en fazla kaç saniye yapılır? 

A) 10 saniye 

B) 15 saniye 

C) 5 saniye 

D) 25 saniye 

E) 4-5 saniye 

 

10. I. Hypertansiyon      II. Hipotansiyon     III. Atalektazi     IV. Hipoksemi 

 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri aspirasyon uygulamasının 

komplikasyonlarındandır? 

A) Yalnız I 

B) II ve III 

C) II,III ve IV 

D) III ve IV 

E) Yalnız IV 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi hemodiyaliz cihazının görevleri için söylenemez? 

A) Diyalizatı hazırlayıp diyalizörden istenen akımda geçirmek 

B) Hasta kanının ve diyalizatın ısısını ayarlamak ve istenen ısıda tutmak 

C) Hasta kanını güvenli bir Ģekilde ve sabit bir basınçla almak 

D) Ultrafiltrasyon için pozitif basınç sağlamak 

E) Hastadan alınan kanı diyalizörden geçirdikten sonra tekrar hastaya sabit bir 

basınçla geri vermek 
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12. AĢağıdakilerden hangisi dıĢkıda patojen olarak bulunur? 

A) Salmonella türleri 

B) Shigella türleri 

C) Vibrio cholerae 

D) Candida albicans 

E) Hepsi  

 

13. Süpüratif vajinitlerde Trichomonas vaginalis veya Candida albicans laboratuvarda hangi 

yolla tanınır? 

A) Direkt preperatta mikroskobik olarak 

B) Makroskobik olarak 

C) Kültürde ekim yapılarak 

D) Koku testi ile 

E) Yayma yapılarak 

 

14. Sifiliz etkeni treponema pallidumun incelenmesi için örnek alımı ile ilgili yanlıĢ bilgi 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yara SF ile iyice temizlenir  

B) Akıntı ince uçlu pastör pipeti ile alınır 

C) Örnek alınırken döküntüler kanatılır 

D)  Treponeme Pallidum kültürü yapılamaz 

E) Alınan örnek karanlık saha mikroskobunda incelenir 

 

15. AĢağıdakilerden hangisi periton diyalizi uygulanan hastaların evde bulundurması 

gereken malzemelerden değildir? 

A) Dezenfektan madde 

B) Hypafiks 

C) Baskül 

D) Steril drip 

E) Tansiyon aleti ve steteskop 

 

16. AĢağıdaki terimlerden hangisi torasentez iĢlemiyle eĢ anlamlı olarak kullanılır? 

A)  Plevra ponksiyonu 

B) Frozen section 

C) Ponksiyon biyppsi 

D) Punch 

E) Parasentez 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 B 

3 D 

4 C 

5 C 

6 A 

7 E 

8 D 

9 B 

10 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 E 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 D 

4 E 

5 A 

6 D 

7 E 

8 B 

9 C 

10 D 

11 E 

12 A 

13 C 

14 E 

15 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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