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1.AMAÇ:Kulak bakımının amacı kulak kepçesinde toplanan kirlerin temizlenmesi ve olası

komplikasyonları önlenmesidir. Kulağa ilaç uygulamanın amacı ise dış kulak yolu salgısının

yumuşaması, kulak ağrısının azaltılması, lokal anestezinin sağlanması, kulak yolundaki

mikroorganizma ya da kulak yo-luna kaçan böceklerin öldürülmesi için kulağa uygulanan ilacın

doğru ve uygun teknikle verilmesidir.

2.KAPSAM: Hastanemizde bulunan hastalar

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR: Hemşire,ebe,ATT

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.Kulak temizliği, parmağa dolanan gazlı bez ile sadece dış kulakta yapılır

6.2.Kulak kirini kulak yolunun içine doğru itmek, kirin bu alanda sıkışıp katılaşmasına neden
olur

7.Dikkat Edilecek Noktalar

7.1. İlaç uygulanırken 8 doğru kuralına uyulur(Doğru hasta-doğru ilaç- doğru ilaç şekli-doğru

doz-doğru yol- doğru zaman- doğru kayıt- doğru yanıt)

7.2. İlaç uygulanacak Kulak kontrol edilir.

7.3. Her iki kulak temizlenirken farkl gaz spanç kullanılmalıdır

7.4. Dış kulak yoluna itilen cisimler kulak yolunun yaralanmasına , kulak zarının delinmesine

neden olabileceğinden temizlik amacıyla dış kulak yoluna herhangi bir cisim itilmemelidir.

7.5. Kulak bakımında hemşire bireyin işitme sorununun olup olmadığına dikkat etmelidir.

7.6. Hastanın kulak zarında yırtık var ise ilaç uygulamak kontrendikedir.Ancak bu durumda steril

ilaç uygulamak gerekir.

7.7. Uygulanacak ilacın soğuk olmamasına dikkat edilmelidir. Ancak vertigo,bulantı ve kusma

gibi durumlarda ilacın ters etki oluşturması için ilaç soğuk olmalıdır.

7.8. İlaç damlatılırken damlalığın ucu kulak kepçesine ya da kulak yoluna değdirilmemelidir.

7.9. İlaç/Damla doğrudan doğruya timpan zar üzerine değil, dış kulak yolu çeperine

damlatılmalıdır.

7.10. Damlalığa çekilmiş ilaç uygulama sonrası tekrar şişeye boşaltılmamalıdır. Bu nedenle ilaç

mümkünse tek kullanımlık damlalıkta uygulanır.
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8.İŞLEM BASAMAKLARI

8.1. Malzemeler Hazırlanır

8.2 İlaç kartı, ilaç şişesi bilgileri ve hekim tedavi kayıtları karşılaştırılır

8.3. Eller yıkama standardındına gore yıkanır.

8.4. Hastanın kimlik bilgileri control edilir.

8.5. İşlem hasta ve ailesine anlatılır, izin alınır.

8.6. Malzemeler kolay ulaşılabilecek alana yerleştirilir.

8.7. Supine pozisyonunda hastanın başı sağlam kulak üzerine iyice yana doğru çevrilerek, baş

lateral pozisyona getirilir. Dik oturur pozisyonda hastanın başı ilaç uygulanacak kulağın ters

yönüne doğru eğilir

8.8. Dış kulakta akıntı, kir varsa ılık serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez ile temizlenir

8.9. Eğer ayrı bir damlalık kullanılıyor ise, damlalığa tedavi planında belirtilen miktarda ilaç

çekilir

8.10. 0- 3 yaş çocuklarda pasif elle kulak kepçesinin kıkırdak kısmından tutularak aşağı ve geri

doğru, 3 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde yukarı ve geriye doğru çekilir

8.11. İlaç dış kulak yoluna önerilen dozda damlatılır, kulak yolu dışına damlatmamaya dikkat

edilir. Damlalık kulak kanalından yaklaşık bir cm yukarıda olmalıdır

8.12. Hastanın kulak kepçesi bırakılarak bir 5- 10 dk pozisyonunu devam ettirmesi sağlanır

8.13. İlacın kulak yolunda ilerlemesini sağlamak için kulak kanalının dışa açıldığı bölgedeki

kıkırdak üzerine (tragus) birkaç defa hafifçe basınç uygulanır.

8.14. Gerekiyorsa dış kulak yoluna gevşek bir tampon koyulur

8.15. Diğer kulağada ilaç uygulanacak ise 5- 10 dk beklenir ve aynı işlem tek-rarlanır

8.16. Eldivenler çıkarılır

8.17. Hastaya rahat pozisyon verilir

8.18. Kullanılan malzemeler uygun şekilde atılır ya da dezenfekte edilir

8.19. Eller el yıkama standardına göre yıkanır

8.20. Uygulama, gözlem ve anormal bulgular kayıt edilir

8.21. Hastanın ilaca yanıtı değerlendirilir.


