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1.AMAÇ:İlaçların, ven yoluyla doğrudan kan dolaşımına verilmesidir

2.KAPSAM: Hastanemizde bulunan hastalar

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5.SORUMLULAR: Doktor,Hemşire,ebe,ATT ve diğer sağlık çalışanları

6.FAALİYET AKIŞI

6.1.Bir defaya mahsus uygulanacak ilaçlar için periferik damar yolu açmaya gerek olmadığından
doğrudan IV yol ile ilaç uygulaması işlemidir
6.2. Emilim ve etki hızlı olduğundan ilaç uygulama yolları arasında en riskli uygulama olarak
kabul edilir

7.Dikkat Edilecek Noktalar

7.1. IV ilaç ve sıvı hazırlanırken ve uygulanırken 8 doğru (doğru hasta, doğru ilaç, doğru ilaç
şekli, doğru doz, doğru zaman, doğru yol, doğru kayıt, doğru yanıt) kuralına uyulmalıdır
7.2 Tüm işlem basamaklarında cerrahi aseptik tekniklere uyulmalıdır.
7.3.İlk uygulamada damara girilememişse iğne ucu değiştirilmeli ve başka bir alandan işlem
tekrarlanmalıdır. Birkaç başarısız girişim olmuşsa hastanın stresini azaltmak ve rahatlatmak için
başka birinden yardım iste-nebilir
7.4. Uygulama sırasında hasta uygulama bölgesini hareket ettirmemelidir.
7.5. Turnike 2 dk dan uzun süre bağlı bırakılmamalıdır.
7.6. Doku zedelenmesi ve buna bağlı oluşabilecek enfeksiyonları önlemek için damara girmekte
kullanılan kolun, bölgenin ve venin sağlam olma-sına dikkat etmek gerekir.
7.7. Uygulama alanı; ağrı, ödem, kızarıklık, hassasiyet, arterio- venöz fistül veya şant varlığı,
açıklanamayan ateş yönünden değerlendirilmelidir. Mastektomi yapılan taraftan IV girişim
yapılmamalıdır. Bu kriterlerden herhangi birinin varlığında uygulama yapılmamalıdır. Şayet
uygulama sonrası bu tür belirtiler gelişmişse işlem durdurulmalıdır.
7.8. Koldaki antekübital bölge genellikle doğrudan intravenöz enjeksiyon için seçilen bölgedir.
Sıklıkla bazilik ve medyan kübital venler kullanılır. Bu damarların yüzeysel ve büyük olmaları
ve bölgedeki derinin ince ve şeffaf olması damara girmeyi kolaylaştırır.
7.9. IV ilaç ya da sıvı tedavisine başlamadan önce, tedavi sırasında ve sonrasında hasta ateş,
nabız, kan basıncı, bulantı, bilinç kaybı, idrar çıkışı, genel durum, abdominal distansiyon vb.
yönünden takip edilmelidir.
7.10. IV enjeksiyon brakial venden yapılmışsa işlem sonrası kolunu kıvırmaması konusunda
hasta uyarılmalıdır
7.11. IV tedavinin yan etkileri:
7.11.1. Lokal yan etki: Ağrı, enfeksiyon, doku hasarı (ekstravazasyon, ödem, ekimoz,
hematom), komşu artere ya da sinire zarar verme, tromboflebit
7.11.2. Sistemik yan etki: Senkop, hava embolisi, enfeksiyon, dolaşım yüklenmesi, anaflaktik
şok
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7.11.3. Çevresel yan etki: Solüsyonun donması, aşırı ısınması, sistemik hipotermi

8.İŞLEM BASAMAKLARI

8.1. Malzemeler hazırlanır. Eller el yıkama standardına göre yıkanır
8.2 Hasta kimlik doğrulaması yapılır
8.3. Hasta/ ailesine işlem hakkında bilgi verilir.
8.4. Steril enjektör kılıfından çıkarılır ve iğnesi takılır.
8.5. Hastaya uygulama yapılacak bölgeye göre rahat edebileceği bir pozisyon verilir.
8.6. Palpasyon ve inspeksiyon ile girişim için uygun ven belirlenir.
8.7. Girişim bölgesinin altına koruyucu örtü yerleştirilir. Eldiven giyilir
8.8. Turnike seçilen damarın 15- 20 cm üzerinden bağlanır. Uygulama bölgesi kalp seviyesinin
altına olmalıdır
8.9. Hastanın elini açıp kapatması ve yumruk yapması istenmelidir
8.10. Palpasyonla ven hissedildikten sonra bölgenin batikon ya da % 70’ lik alkol ile temizliği
tek bir hareketle yukarıdan aşağıya olacak şekilde damar boyunca yapılır. Alanın kuruması için 5
sn beklenir
8.11. İğnenin kılıfı çıkarılır. Keskin yüzü yukarıya bakacak ve aktif el enjektörün üstünde
kalacak biçimde baş ve diğer parmaklar ile enjektör tutulur
8.12. Damara girilecek noktanın altından pasif el ile aşağı doğru bastırarak ya da bölgeyi alttan
kavrayarak deri gerdirilir
8.13. Enjektör ile damar arasına 30º‘ lik açı oluşturulur
8.14. Damarın yanından deriyi delerek vene girilir.
8.15. İğne deriye girdikten sonra giriş açısı küçültülür. İğnenin 1/ 3’ ü ven içinde ilerletilir
8.16. Enjektörün pistonu geri çekilerek kan gelip gelmediği kontrol edilir
8.17. Kan geldiğinde turnike çözülür
8.18. İlaç yavaş bir şekilde vene verilir
8.19. İlacı uygularken bölgede şişlik, kızarıklık, acı hissi olup olmadığı kontrol edilir
8.20. İlacın tamamı verildikten sonra, kuru pamuk iğnenin giriş yerinin üzerine yerleştirilerek,
enjektör aynı açı ile geri çekilir
8.21. İğne çıkarıldıktan sonra 2- 3 dk (kanama problemi varsa 3- 5 dk) enjeksiyon bölgesine hafif
basınç uygulanır ya da hastanın uygulaması istenir
8.22. Hematom ve kanama yönünden iğne giriş yeri gözlemlenir
8.23. Uygulamanın etki ve yan etkileri gözlenir
8.24. Hastaya rahat ettiği bir pozisyon verilir
8.25. Eldiven çıkarılarak eller el yıkama standardına göre yıkanır
8.26. Uygulama kaydedilir.


