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İÇİNDEKİLER 

 

BECERİNİN ADI SAYFA 

1) Damar yolu açma ve intravenöz kanül takma becerisi 3 

2) Nazogastrik sonda takma becerisi 4 
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ÖĞRENİM REHBERİ 
DAMAR YOLU AÇMA ve IV KANÜL TAKMA BECERİSİ 

 

ARAÇLAR: Eldiven, turnike, IV kanül, dezenfektan solusyonlu pamuk, tespit için yapışkan bant 

KATILIMCI: 
NO BASAMAKLAR 

1.  Hastaya kendinizi tanıtınız. 
2.  Hastaya ismi ile hitap ediniz. 
3.  Yapılacak işlemi hastaya kısaca açıklayınız ve hastanın onayını alınız. 
4.  Ellerinizi yıkayınız. 
5.  Kullanılacak tüm tek kullanımlık malzemelerin sterilitesini ve son kullanma tarihini kontrol ediniz. 
6.  Non steril eldivenlerinizi giyiniz. 
7.  Girişim yapılacak venin 10 – 15 cm yukarısından turnike bağlayınız. 
8.  IV kanül uygulanacak venin üzerindeki deriyi, tek yönde antiseptik madde içeren tampon ile yukarıdan 

aşağıya doğru ya da dairesel olarak siliniz. 

9.  Pasif elin başparmağı ile damara girilecek alanın biraz altından deriyi aşağı doğru çekerek deriyi gerdiriniz. 
10.  IV kanül iğnesinin açık ağzı yukarıya bakacak şekilde, girilecek venin 0,5 –1 cm altından, önce vene paralel 

olarak 30 – 45 derecelik açı ile giriniz. 

11.  Deriyi geçince, IV kanülü deriye paralel olarak 3–5 mm ilerletip, 15 derecelik açı ile vene giriniz. 
12.  IV kanülü ven içinde 2–3 mm ilerlettikten sonra kan gelip gelmediğini kontrol etmek için mandireni hafifçe 

geri çekiniz. 

13.  Kanüle kan geldiyse venin içinde olduğunuzu anlarsınız, eğer kanül içine kan gelmediyse vende olmadığınız 

anlaşılır ve işlemler 5. basamaktan itibaren tekrarlanır. 

14.  IV kanülün mandirenini kanül içerisinde geriye doğru kısmençekerken, poliüretan kanülün ven içinde 

ilerlemesini sağlayınız.  

15.  Turnikeyi çözünüz. 
16.  IV kanül yerleştirildikten sonra yapışkan bant ile tespit ediniz. 
17.  Sıvı uygulaması yapılacaksa serum seti ile bağlantı yapınız, yapılmayacaksa mandireni çıkarıp IV kanülün 

kapağını kapatınız. (IV kanülün ucunun açıldığı dönemlerde, başparmağınız ile ilgili vene basarak, geri kan 

akımını engellemeyi unutmayınız.) 

18.  Yapışkan bantın üzerine işlem tarihini not etmeyi unutmayınız. 
19.  Atıkları ilgili atık kutusuna atınız. 
20.  Eldiveninizi çıkarıp ellerinizi yıkayınız. 
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ÖĞRENİM REHBERİ 

NAZOGASTRİK SONDA TAKMA VE ÇIKARMA BECERİSİ  
ARAÇLAR: Nazogastrik sonda, enjektör (20-50 ml), kağıt peçete, bir bardak su ve pipet, ışık kaynağı, flaster, 
stetoskop, havlu, böbrek küvet, dil basacağı, tek kullanımlık eldiven 

KATILIMCI:  

NO BASAMAKLAR 

Nazogastrik Sonda Takma 

1 Ellerinizi yıkayınız  

2 Malzemeleri kontrol ediniz. 

3 Hastaya işlemi açıklayınız ve izin alınız. 

4 
Hastayı uygun pozisyona getiriniz.(Bilinci açık ise Fowler pozisyonu (oturur)(45-60derecelik açıda). Bilinci 
kapalı ise semifowler pozisyonu (yarı oturur)(30derecelik açıda).) 

5 Nazogastrik sonda uzunluğunu ölçünüz (kulak memesi - burunucu - sternum alt ucu). 

6 Flasterleri hazırlayınız, stetoskopu boynunuza takıp, eldivenleri giyiniz. 

7 Hastanın burun deliklerini gözden geçiriniz, nefes alış-verişini kontrol ediniz. 

8 
Sondayı burun deliğinden, once burun tabanına paralel, daha sonra aşağıya ve arkaya doğru itiniz (burun ucu 
kulak memesi mesafesi kadar) 

9 Işık kaynağı kullanarak dil basacağı yardımı ile sonda ucunu küçük dilin arkasında görünüz.  

10 
Hastanın başını fleksiyona (önedoğru)getirip, sondayı bir miktar ilerlettikten sonra başı eski konumuna 
getiriniz. 

11 
Hastaya yutkunmasını söyleyerek sondayı ölçülen yere kadar ilerletiniz, dirençle karşılaşılırsa sondayı kendi 
ekseni etrafında döndürünüz.  

12 Solunum durumunda değişiklik olursa sondayı hemen geri çekiniz. 

13 
Sonda ucunun midede olduğunu kontrol ediniz (Sondanın dışta kalan serbest ucuna enjektör takarak 
gastrik içeriğini aspire ediniz. Gastrik içerik görülmez ise enjektör ile sondaya 15-20ml hava veriniz ve bu 
sırada epigastrik bölgeden stetoskop ile gurlama sesini duyunuz.) 

14 Eldivenlerinizi çıkarınız. 

15 Kelebek flaster yöntemi ile sondayı buruna tespit ediniz. 

16 
Sondanın dışta kalan kısmının sarkmasını önlemek için hastanın görüş alanını engellemeyecek şekilde 
omuzuna flaster ile sabitleyiniz. 

17 Kullanılan araç ve gereci kaldırınız. Ellerinizi yıkayınız. 

18 Kayıt işlemini yapınız (nazogastrik sondanın uygulama nedeni, sondanın tipi vs.). 

Nazogastrik Sonda Çıkarma 

1 Hastaya işlemi açıklayınız. 

2 Hastayı uygun pozisyona getiriniz (Bilinci açık ise Fowler pozisyonu, bilinci kapalı ise semifowler pozisyonu). 

3 Eldivenlerinizi giyiniz.  

4 Hastanın göğsüne Kağıt havluyu yerleştiriniz. 

5 Flasterleri açarak sondayı serbestleştiriniz. 

6 Sondayı sabit hızda ve seri hareketlerle dışarı doğru çekiniz ve hastanın göğsündeki kağıt havluya sararak atınız. 

7 Eldivenlerinizi çıkarınız. Ellerinizi yıkayınız. 

8 Sondanın çıkarıldığı saati kayıt ediniz. 

 

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP 
FAKÜLTESİ KLİNİK BECERİ EĞİTİMİ 


