INTRAMUSKÜLER ENJEKSĐYON UYGULAMA BECERĐ REHBERĐ
KONU: Intramusküler enjeksiyon uygulama
AMAÇ: Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve
sırasında uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir.
GEREKLĐ ARAÇLAR: Uygun hacimde (1-2–5 ml) enjektör, %70 alkol ve ya, dezenfektan
madde, pamuk, eldiven, tıbbı atık konteynırı, hasta masası, enjektör ucu (iki adet), LF00961U IM
Kalça Enjeksiyon Maketi, SB38728U Kas içi Enjeksiyon Çalışma Pedi

DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ
1.GELĐŞTĐRĐLMESĐ GEREKĐR: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da
sırasında uygulanmaması
2.HENÜZ OLGUNLAŞMAMIŞ: Bazı basamakların tamamına yakınında uygulanmasında
eksikliklerin olması
3.YETERLĐ: tüm basamakları uygulayabiliyor fakat basamağın uygulanmasında eksikliklerin
olması ve/veya eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması
4.ĐYĐ SEVĐYEDE: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması; fakat bazı basamaklarda eğiticinin hatırlatmasına gerek duyulması
5.USTALAŞMIŞ: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
Katılımcının adı-soyadı:
Eğitim tarihi:
Basamak
no
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Đşlem basamakları
Enjeksiyon yapacak kişinin eldiven giymesi
Enjeksiyon yapılacak ilacın son kullanım tarihi, uyarıları ve
içeriği (flakon, ampül, renk, kıvam, farmakolojik içerik)
kontrol edilmeli
Enjeksiyon yapılacak kişiyi enjeksiyon hakkında
bilgilendirilmeli ve alerji durumu ile kanama diyatezi
sorgulanmalı
Enjeksiyon yapılacak kişinin mahremiyeti sağlanacak ortam
oluşturulmalı
Enjeksiyon yapılacak kişi muayene masası ve ya düz bir
zemine yüzükoyun uzanması sağlanmalı ya da uygun
posizyon verilmeli (deltoid için oturtulmalı ve sağ/sol kol
açılmalı; Kuadriseps enjeksiyonu için sırtüstü yatırılmalı.
Steril bir şekilde enjektör açılmalı ve pompa sistemi kontrol
edilmeli
Flakon ise distile su ile sulandırılmalı, sulandırma öncesi
flakon içerisindeki vakumlu hava biraz boşaltılmalı/ ampül
formu ise sulandırılmadan ampül üzerindeki çizgi yerinden
kırılarak enjektöre çekilmeli; sulandırılmış flakondan
enjektöre çekilmeli
Enjeksiyon yapacak kişinin enjeksiyon için uygun alan
seçilmeli ( bir Gluteüs bölge enjeksiyonu için hayali 4 e

Uygulama (1-5)*

bölerek en üst ve en dış alan seçilmeli , enjeksiyon yeri
kontrol edilmeli (enfeksiyon,hematom vb)
9.
Alkollü pamuk ile enjeksiyon alanı dezenfekte edilmeli
(merkezden çevreye doğru)
10.
Enjeksiyon öncesi diğer enjektör ucu ile değiştirilmeli
11.
Dik açı ile enjeksiyon iğnesinin tamamı kas içine girecek
şekilde ilerletilmeli
12.
Enjekte etmeden önce pompa yarım cm kadar çekilerek
kontrol edilmeli (kan gelmemeli)
13.
Enjeksiyon materyali orta hızda verilmeli ( saniyede
ortalama yarım ml verilmeli)
14.
Enjeksiyon iğnesi çekilerek üzerine dezenfekte edilmiş
pamuk ya da steril spanç konulmalı, ovalamadan 3–5 dak
üzerine bastırılmalı
15.
Atık maddenin tıbbı atık konteynırına atılması
*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli düzeyde olmalı (en az 5 puan üzerinden 4
puan)
Eğitimcinin adı-soyadı:
Đmzası:
Anabilim Dalı:

