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1. AMAÇ:İlacın hastaya doğru ve uygun teknikle vajinal yoldan uygulanmasıdır.

2. KAPSAM: Hastanemizde bulunan hastalar

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Hemşire, ebe, ATT

6. FAALİYET AKIŞI:

6.1. İlaç uygulanırken 8 doğru kuralına uyulur (doğru hasta, doğru ilaç, doğ-ru ilaç şekli, doğru

doz, doğru yol, doğru zaman, doğru kayıt, doğru yanıt

6.2. Uygulanacak ilacın etkisi, amacı, normal dozu, yaygın görülen yan etki-leri, emilme süresi

konusunda bilgi sahibi olunmalıdır

7-Dikkat Edilecek Noktalar

7.1. Hastanın ilaçlara karşı bilinen bir alerjisi olup olmadığı sorulmalıdır

7.2 Uygulama öncesi hastanın mesanesini boşaltması sağlanmalıdır.

7.3. Hasta sırtüstü yatırılmalı ve dizlerini bükmelidir

7.4. Hastanın mahremiyetine özen gösterilmelidir.

7.5. Uygulama bölgesini rahat görebilmek için alan aydınlatılmalı ve bölge değerlendirilmelidir:

7.6. Hastayı enfeksiyondan korumak için aseptik teknik ile çalışılmalı ve el-diven giyilmelidir

7.7. İşlem öncesinde perine bakımı standardına göre bakım yapılmalıdır

7.8. İlaç aplikatörle ile uygulanacaksa antiseptik solüsyon ile ıslatılarak irri-tasyon en aza

indirilmelidir

7.9. Yaşlılarda vajinal atrofi ve kuruluk olabilir. Bu nedenle, supozituvar ve aplikatöre bol

miktarda kayganlaştırıcı sürülmelidir

7.10. Vajinal ilaçlar, dışarı sızmanın önlenmesi için mümkünse gece yatmadan önce

uygulanmalıdır

8-İŞLEM BASAMAKLARI

8.1. Vajinal Krem Uygulama

8.1.1. Uygulama öncesi eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir

8.1.2 Hastanın kimlik doğrulaması yapılır

8.1.3. Malzemeler hazırlanır.

8.1.4. Hastaya bilgi verilir ve hastadan izin alınır.

8.1.5. Kremler, pistonlu ince tüp şeklindeki aplikatörler ile uygulanır.
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8.1.6. Labialar parmakla açılır.

8.1.7. Aplikatör hafifçe döndürülerek aşağı ve arkaya doğru vajinanın normal eğimi izlenerek

nazikçe itilir

8.1.8. Piston itilerek ilaç uygulanır.

8.1.9.. Aplikatör çıkarılır ve hastaya bir ped verilir

8.1.10.. Hastaya 5- 10 dk sırtüstü yatması söylenir

8.1.11.. Hasta işlemi kendi yapabilecek bilgi ve deneyimde ise eğitim verilerek destek sağlanır

8.1.12.. Tek kullanımlık malzemeler uygun şekilde atılır

8.1.13. İşlem sonrası eldivenler çıkarılır ve atılır

8.1.14. Eller el yıkama standardına göre yıkanır

8.1.15. Yapılan işlem, gözlem ve eğitimler kayıt edilir.

8.2.Vajinal Supozituvar (Ovül)  İlaç Uygulama

8.2.1. Uygulama öncesi eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven gi-yilir

8.2.2.. Malzemeler hazırlanır

8.2.3. Hastaya bilgi verilir ve hastadan izin alınır

8.2.4.. İlaç, aplikatör ya da parmakla yerleştirilir

8.2.5. Labialar parmakla açılır

8.2.6. Aplikatörün ucuna supozituvar yerleştirilir ve parmakların arasına alı-narak aşağı ve

arkaya doğru vajinanın normal eğimi izlenerek nazikçe itilir

8.2.7.. Aplikatör çıkarılır ve hastaya bir ped verilir

8.2.8.. Hastaya 5- 10 dk sırtüstü yatması söylenir

8.2.9. Hasta işlemi kendi yapabilecek bilgi ve deneyimde ise eğitim verilerek destek sağlanır

8.2.10. Tek kullanımlık malzemeler uygun şekilde atılır

8.2.11.. İşlem sonrası eldivenler çıkarılır ve atılır

8.2.12.. Eller el yıkama standardına göre yıkanır.

8.2.13. Yapılan işlem, gözlem ve eğitimler kayıt edilir


