Önemlidir.

Enjeksiyon eriyikini
güvenli bir
µekilde haz∂rlama k∂lavuzu
ile cilt alt∂na enjekte
edilmesinin tarifi

Enjeksiyonu yapmak için yeni bir enjektör ile yeni bir
iπne kullan∂n∂z.
Kullanm∂µ olduπunuz malzemeleri güvenli bir µekilde
yok ediniz.

Enjeksiyon için sair tavsiyeler
Cilde bat∂r∂rken ac∂ hissinin azalt∂lmas∂
• ∑πneyi yapmadan evvel iπneyi bat∂racaπ∂n∂z
yere buz koyarak soπutarak veya uyuµturucu tesiri
olan bir anestezi merhemi sürerek cildinizin
hassasiyetini yokediniz.

• ∑πneyi bat∂rd∂π∂n∂z yer biraz µiµebilir ve hassas olabilir,
fakat bu emareler kendiliπinden geçmelidirler.
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• Baz∂ kad∂nlar kar∂n nahiyesinde cilt alt∂na enjektör
iπnesini bat∂r∂rken fazla ac∂ hissetmezler. Baz∂lar∂ ise
bacaπ∂n uyluk bölümüne (bacaπ∂n dizle kalça
aras∂ndaki k∂s∂m∂na) iπneyi yapmay∂ tercih ederler.
∑πneyi bat∂racaπ∂n∂z yeri arada bir deπiµtirerek en
az ac∂ duyduπunuz yeri tesbit ediniz.

Kendi emniyetiniz için
Tatbikattan evvel bu tarifleri
itina ile okuman∂z gerekir.
Eπer sorular∂n∂z varsa,
lütfen sizi tedavi
eden doktorunuza dan∂µ∂n∂z.

е

1 ∑laç ve

malzemeleri
Lütfen bütün bunlar∂n temiz ve kuru bir çal∂µma
yerine yerleµtirilmiµ olmas∂na dikkat ediniz.
Kuru olan toz ilaç maddesi ile eritici madde.
• ∑çinde kuru toz ilac∂n bulunduπu ve
üzeri iπneyle delinebilen tüpler

• ∑çinde eritici madde
bulunan ampül(ler)

Enjektör ile enjektörün iπnesi

• Standart olan, yani genelde
kullan∂lan enjektör

• Zerk edilecek ilac∂n
eritilerek haz∂rlanmas∂ için
gerekli uzun ve kal∂n iπne
(enjektörün yan∂nda bulunur)

• enjeksiyonun yap∂lmas∂ için gerekli
ince iπne

Buna ilaveten cildi dezenfekte etmek üzere ekli
olarak verilen alkollü pamuk tampon gerekmektedir.

2 Zerk edilecek ilac∂n

3 ∑lac∂n cilt alt∂na

eritilerek haz∂rlanmas∂
• Ellerinizi iyice y∂kay∂n∂z.
• Tüpün üzerindeki mavi plastik kapaπ∂ kald∂r∂n∂z fakat iπ
neyi sokacaπ∂n∂z diyaframa dokunmay∂n∂z – steril, yani
mikropsuzdur.
• Enjektör ile beraberinde bulunan iπneyi ambalaj∂ndan
ç∂kar∂n∂z. ∑πnenin ucundaki delik k∂sma dokunmamaya
dikkat ediniz. ∑πneyi ambalaj∂ndan ç∂kar∂rken iπnenin
steril, yani mikropsuz kalmas∂ için üzerindeki koruyucu k∂l∂f
iπnenin üzerinde b∂rak∂lmal∂d∂r.∑πneyi enjektörün üzerine
tak∂n∂z. ∑πneyi diπer ucundan tutunuz ve iπnenin µaft∂na
dokunmay∂n∂z – bu µekilde iπne steril kal∂r.
• ∑çinde eritici maddenin bulunduπu ampulün üst ucunu, elinizi
kesme tehlikesi olduπundan, bir pamuk veya bir mendille
tutarak aµaπ∂da tarif edildiπi µekilde k∂r∂n∂z: Önce ampule
parmaπ∂n∂zla hafifçe vurarak bütün eritici maddesinin ampulün
dibinde bulunmas∂n∂ saπlay∂n∂z. Ampulün üzerinde renkli bir
benek bulunur, bu beneπin size dönük bulunmas∂n∂ saπlay∂n∂z
ve baµ parmaπ∂n∂z∂ bu beneπin üzerine tutarak ampulün üst
k∂sm∂n∂ geriye doπru bast∂rarak k∂r∂n∂z.
• ∑πnenin üstündeki koruyucu k∂l∂f∂ ç∂kar∂n∂z. Mikropsuz kalmas∂
bak∂m∂ndan steril olan iπneye dokunmamaya gayret ediniz.
• ∑πneyi içinde eritme maddesi bulunan ampule bat∂rarak enjektörün pistononu yukar∂ çekmek suretiyle ampulün bütün muhteviyat∂n∂ enjektörün içine çekiniz.
• Enjektörün içindeki eritici maddeyi de kuru toz maddenin
bulunduπu tüpün üzerindeki lâstiπe bat∂rarak ve enjektörün
pistonunu aµaπ∂ itmek suretiyle birbirine kat∂n∂z. Tüpü hafifçe
sallayarak çalkalamak suretiyle kuru toz haldeki ilaç eriyecektir.
• Bundan sonra bu µekilde haz∂rlanm∂µ bulunan eriyiki yine
pistonu yukar∂ çekmek suretiyle enjektörün içine doldurunuz.

zerk edilmesi
Haz∂rl∂k
• Enjektörün ucundaki kal∂n iπneyi çekip ç∂kar∂n∂z ve üzerinde
koruyucu k∂l∂f∂ bulunan ince iπneyi tak∂n∂z. Sonra koruyucu
k∂l∂f∂ üzerinden al∂n∂z.
• Enjektörün içinde hava kabarc∂klar∂ bulunuyorsa, bunlar∂
µu µekilde içinden ç∂karabilirsiniz. Enjektörü iπnesi yukar∂
gösterecek µekilde dik tutarak enjektöre hafifçe vurunuz ve
pistonu dikkatlice yukar∂ iterek hava kabarc∂klar∂n∂n
d∂µar∂ ç∂kmas∂n∂ saπlay∂n∂z. ∑πnenin ucunda
bir damla ilaç belirlenmelidir.
• Böylece enjektör iπne yapmaya haz∂r
durumdad∂r. ∑πneye dokunmay∂n∂z veya
baµka malzemelerle temas ettirmeyiniz.
Aksi takdirde iπneyi deπiµtirmeniz gerekir.
Enjeksiyonun yap∂lmas∂
• ∑πneyi hangi taraf∂n∂za bat∂racaπ∂n∂za dair karar veriniz.
Göbeπinizin saπ∂na veya soluna m∂, yoksa bacaπ∂n∂z∂n
üst k∂sm∂na m∂. ∑πneyi her seferinde ayn∂ yere deπil, deπiµik
bir yere bat∂rman∂za dikkat ediniz.
• Cildinizi beraber verilen alkollü pamukla dezenfekte ediniz.
30 saniye sonra alkolün tesir süresi bitmiµtir.
• ∑ki parmaπ∂n∂zla cildinizi k∂st∂rarak kald∂r∂n∂z, diπer elinizle
bir kalem tutar gibi enjektörü tutunuz.
• ∑πneyi 90 derecelik bir aç∂yla cildinize tutarak 1 santim
derinliπe kadar cildinizin alt∂na bat∂r∂n∂z. Enjektörün pistonunu
hafifçe geri çekerek pozisyonunun doπru olup olmad∂π∂n∂
kontrol ediniz. Enjektörün içine kan çekilmemelidir (aksi
takdirde iπneyi ve cildin yerini deπiµtirmek gerekir).
• Ωimdi pistonu hafifçe aµaπ∂ bast∂rarak enjektör muhteviyat∂n∂
yavaµça cildinizin alt∂na zerk ediniz.
• Enjektör boµal∂nca iπneyi cildinizden tekrar çekip ç∂kar∂n∂z.
∑πnenin girdiπi yere kuru bir tampon bast∂rarak cildinizi siliniz.
• ∑πneleri kulland∂ktan sonra delinmeyecek bir kab∂n içine
at∂n∂z.

