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2 SUNUM PLANı
• Acil Serviste Yapılan Cerrahi Ġşlemler
• Ağrını kısa tanımı

• Analjezi Çeşitleri
• Cerrahi işlemlerde Analjezi yöntemleri

3 HANGI IŞLEMLERI YAPıYORUZ?
• Respiratuar

• Kardiyak

• Krikotirotomi, Trakeostomi, Torasentez,

• Tranvenöz Kardiyak Pacing, Perikardiyosentez

• Göğüs Tüpü

• Resusitatif Torakotomi

• Vasküler

• Gastrointestinal

• Arteryel Kanülayon, Santral Venöz Kataterizasyon

• DPL, Parasentez, Herni Redüksiyonu

• Venöz Cutdown, Ġntraosseöz Damaryolu

• Tromboze Hemoroid, Perianal Apse drenajı, Rektal Prolapsu

• Lokal ve Rejyonel Anestezi
• Yumuşak Doku
• Sütür, Ġnsizyon ve Drenaj
• Yanıklarda eskaratomi ve Fasyatomi

• Beyin Cerrahi
• Hasta Başı Burr Hole, LP

• Genitoüriner, Obstetrik ve Jinekolojik
• Üriner Sonda, Testis Detorsiyonu
• Suprapubik Aspirasyon, Piapizm, Parafimosiz

• Göz ve KBB
• Ekstraoküler Yabancı Cisim Çıkarılması
• Peritonsiller Apse Drenajı, Epistaksis, Septal Hematom
Drenajı, Nasal Fraktür Redüksiyonu, Mandibula Redüksiyonu

4 AĞRı NEDIR? NEDEN ÖNEMLIDIR?
• Ağrı: Hastalık, yaralanma gibi nedenlerle bedenin herhangi bir yerinde duyumsanan
sürekli ve şiddetli acı. (Sözlük)
• Anestezi: Uyuşturucu bir ilaç ya da herhangi bir hastalık nedeniyle vücudun bütününde
ya da bir bölgesinde duyuların azalması ya da yok olması.
• Ağrı beşinci vital bulgu olarak görülebilir
• Triyaj aşamasında ağrı skorunun kaydedilmesi çok önemlidir ve analjezik tedavinin
planlanmasını hızlandıracaktır.

5 TEKNIKLER

Farmakolojik

Non-Farmakolojik

Oral/İM

İnhalasyon

Sistematik

Rejyonel

Psikoprofilaksi

Parasetamol

Sevofluran

Opioid

Mandibular

Hipnoz

NSAĠD

Desfluran

Barbitüratlar

Dijital

TENS

NMDA Blokörleri

Ether

Prometazin

Aksiller

Akupunktur

Kodein

Kloroform

Ketamin

Lumbar Epidural

Elektroanaljezi

Tramadol

Metoksifluran

Tramadol

Femoral

Hidroterapi
Aromaterapi

Ġnterkostal

6 PROSEDÜREL SEDASYON VE ANALJEZI
• Kardiyorespiratuvar fonksiyonun sürdürülmesi sırasında hastanın hoş olmayan
prosedürlere tahammül etmesine izin veren bir durumu indüklemek için analjezik içeren
veya içermeyen sedatif veya dissosiyatif ajanların uygulanmasına yönelik bir teknik.
• Son dekatlarda kullanımı giderek artmakta

7 PROSEDÜREL SEDASYON VE ANALJEZI
• Minimal Sedasyon (Anksiloyizis)
• Orta derece sedasyon / analjezi

• Derin sedasyon / analjezi
• Genel Anestezi

Sözlü uyarıma cevap normaldir.
Bilişsel işlev ve koordinasyon bozulabilir.
Bilinç
düzeyiveilaca
bağlı olarak değişir.
Ventilasyon
kardiyovasküler
fonksiyonlar
Hasta,
sözlü komutlara bilerek cevap verir.
etkilenmez.
Bilinç
düzeyi
ilaca düzeyine
bağlı.
Hava yolu
patenttir
ve kendiliğinden
Hasta
kolaycayeterlidir.
uyandırılamaz, ancak tekrarlanan
havalandırma
veya
ağrılı uyarımı
takiben kasıtlı
olarak yanıt
Kardiyovasküler
fonksiyon
genellikle
verir.
etkilenmez.
Solunum fonksiyonu bozulmuş olabilir.
Hasta, bir patent hava yolunun korunmasında
yardıma ihtiyaç duyabilir.
Spontan ventilasyon yetersiz olabilir.
Kardiyovasküler fonksiyon genellikle korunur.

İsim

Avantaj

Dezavantaj

Midazolam

Hızlı başlangıçlı sedasyon, amnezi,

Solunum Depresyonu, Düşük Dozlarda ajitasyon,
HĠpotansiyon

Lorazepam

Orta ve derin sedasyonda kullanılabilir,
midazolamdan daha güçlü sedasyon etkisi

Etki başlangıcı geç (15dk), Solunum Depresyonu,
Hipotansiyon

Fentanil

Sedasyon ve analjezi, Hızlı başlayan güçlü etki,
Minimal kardiyovasküler etki , Hipotansiyon az

Solunum depresyonu, öksürüğün baskılanması,
Bradikardi, Göğüs duvarı rijiditesi,

Morfin

Hızlı etki

Histamin salınımı, solunum depresyonu

Meperidin

Hızlı etki

Ġlk seçenek olarak kullanılmaz, nöroeksitatör etkiler,
böbrek yetmezliklilerde etkisi artar

Ketamin

Faringeal ve laringeal refleksleri bozmaz, spontan
respirasyon korunur, Hızlı etki başlangıcı

Sekresyonları arttırabilir, yetişkinlerdeçok
önerilmez(halüsinasyon, deliryum, heyecan)

Propofol

Ultra kısa etkili, hızlı sedasyon, böbrek ve hepatik
disfonksiyonda kullanılır, gebede güvenlidir,

Hipotansiyon, Kardiyak Outputta azalma, verildiği
damarda ağrı

Etomidat

Çok kısa etkili, kardiyorespiratuvar depresyon
minimal,

KĠBAS ve Ġntraoküler basıncı azaltır, geçici adreanal
baskılanma, Bolus uygulamalarda bulantı-kusma

Dexmedetomidin

Solunum depresyonu yapmaz, hasta komutlara
uyabilir,

Analjezi etkinliği ön planda değil, bradikardi,
sistemik vasküler resistansta azalma

8 NE ZAMAN HANGI ILAÇ?

9 HANGI KOMBINASYON?
• Kısa etkili benzodiazepin(midazolam, lorazepam) ve/veya bir analjezik(fentanil, morfin,
ketamin) en sık tercik edilen kombinasyondur.
• Sedasyon etkisi için etomidat ve propofol kullanımı giderek artmakta
• Ketamin + propofol kombinasyonu özellikle acil servislerde pediatrik popülasyonda
giderek popülerleşiyor.
• Propofol+fentanil kombinasyonu porofol+ketamine göre daha derin sadesyon ve analjezik
etkiye sahip
• Midazolam+ketamin erişkinlerde güvenli ve efektif

10 RESPIRATUAR PROSEDÜRLER
• Krikotirotomi
• Trakeostomi

Hasta uyanık ise subkutan ve translaringeal
lidokain+epinefrin enjeksiyonu yapılır.
Lüzum halinde hafif sedasyon verilebilir

11 RESPIRATUAR PROSEDÜRLER
• Torasentez

Anksiyoliz düşünülmeli ve iyi lokal analjezi
sağlanmalıdır. Torasentez hasta için korkutucu olabilir ve
ağrı en sık görülen komplikasyondur. Hafif sedasyon
uygulanabilir.

12 RESPIRATUAR PROSEDÜRLER
• Göğüs Tüpü Takılması

Spontan ve travmatik pnömotoraks
Hemotoraks
Ampiyem
Penetran göğüs travması pozitif olan hastalar
Pozitif Basınçlı Ventilasyon veya uzun mesafeye
götürülecek hastalar

Oksijenizasjon, baş elevasyonu, kol abduksiyonu
Çok ağrılı bir işlemdir
Ġşlem öncesi iv analjezik veya prosedürel sedasyon
verilebilir
Yaygın bir sorun yetersiz sistemik analjezi veya
lokal anestezi verilmesidir

13 KARDIYAK PROSEDÜRLER
• Transvenöz Kardiyak Pacing
• Perikardiyosentez

Lokal Anestezi + Prosedürel Sedasyon
(Hipotansiyon etkisi az olan ajanlar seçilir)

Tüm Resusitasyon malzemeleri hazırda tutulur
30-45 derece toraks elevasyonu
Hastanın ciddiyetine göre sedasyon ve analjezi
basamağı atlanablir

• Resusitatif Torakotomi

Direk Müdahale !!! Yeniden Canlanma ihtimaline
karşın iv analjezi ve kas gevşeticiyi unutma!!!

14 VASKÜLER PROSEDÜRLER
• Arteryel Kanülasyon

Girilecek alana lokal lidokain verilebilir. Fazla
miktarda verilmemelidir, arteri hissetmemiz
engellenebilir

• Santral Venöz Kataterizasyon

Girilecek alana lokal lidokain veya bupivakain
kontrollü bir şekilde verilir.

15 VASKÜLER PROSEDÜRLER
• Venöz cutdown

Girişim yapılacak bölgeye lokal anestezik verilir.

• Ġntraosseöz Damar Yolu

Cilt altı dokulara ve periosta bilinci açık hastalarda lokal
anestezik madde uygulanmaldır.

16 GASTROINTESTINAL IŞLEMLER
• DPL
• Parasentez

• Herni Redüksiyonu
• Hemoroid müdahaleleri
• Rektal Prolapsus

Aspirasyon yapılacak bölge antiseptis solüsyon ile
temizlendikten sonra iğnenin geçeceği tüm trakta
lidokain+epinefrin
ileuygulanır.
lokal anestezi
yapılır
Ġşlem öncesi soğukkarışımı
kompres
Hastaişlemi
ile güzel
diyalog kurulur. Yerçekiminin yardımını kullanacak şekilde
hastaya
pozisyonredükte
verilir. Ellerin
sıcak
dikkatveedilir.
Hemoroidlerin
edilmesi
çokolmasına
ağrılı olabilir
loka
Etomidat,
propofol
veya midazolam
ile prosedürel
anesteziyefentanil,
ek olarak
prosedürel
sedasyon gerekebilir.
sedasyon
uygulanır
ve işlemolması
gerçekleştirilir.
Hemoroidlerin
durumunda isehastalarda
lokal
Anksiyetik
olup tromboze
sfinkter kaslarını
gevşetemeyen
olarak
pıhtıların
uzaklaştırılması
gereklidir.
iv
sedatifler
düşük
dozlarda kullanılır
ve prolobe olan kısım
içeri itilir.

17 LOKAL VE REJYONEL ANESTEZI
• Lokal Anestezi

Mukozalara: Lidokain, Tetrakain, Benzokain içeren spry
veya kremler uygulanabilir.
Cilt yaralanmalarında Lidokain, Bupivakain ve bunlar ile
epinefrin karışımları lokal olarak veya ciltaltı
enjeksiyonlar şeklinde kullanılabilir.

• Rejyonel Anestezi

Her bölgenin duyusunu alan bir sinir olduğundan
vücutta bir çok bölgeye rejyonel anestezi
uygulayabilirsiniz. Acil serviste en sık dijital, interkostal
ve önkol müdahaleleri yapılır

18 GENITOÜRINER PROSEDÜRLER
• Priapizm

• Suprapubik Sistostomi

4 saat üzerinde devam eden ereksiyon durumudur. Prosedür çok
ağrılıdır. Ġv sedo-analjezi verilmelidir ve penis dorsalinden penil
blok için lidokain her tarafa 1 cc olarak yapılır.
Simfizis pubis’in 2-3 cm üzerinden 10-20 derece pelvide
doğru bir açı ile orta hatta mümkünse USG eşliğinde
girecek olan iğnenin traktı boyunca lidokain yapılır yeterli
anestezi sonrası katater yerleştirilir.

19 NÖROLOJIK PROSEDÜRLER
• Lomber Ponksiyon

Hasta lateral dekübit veya oturur poziyona alınır. Ġliak
krestlerin izdüşümünden lomber orta hatta girilecek yer
belirlenir. Hastaların durumuna göre hafif sedasyon
verilebilir. Ġğne traktı boyunca tüm katmanlara lidokain ile
lokal anestezi yapılır.

20 GÖZ VE KBB PROSEDÜRLERI
• Korneadan Yabancı Cisim Çıkarılması

Mutlaka öncesinde detaylı öz muayenesi
yapılır ve perforasyon dışlanır. Proparakain
(Alcaine) içeren bir göz damlası ile lokal
olarak 1-2 damla uygulanır. Ardından
biyomikroskop eşliğinde YC çıkarılır.

21 GÖZ VE KBB PROSEDÜRLERI
• Nazal Tampon Yerleştirilmesi

Epistaksis kliniğinde kanamanın durdurulması amacıyla
kullanılır. Bazı hastalar devam eden burun kanaması veya
nazal prosedürler sırasında ajite ve anksiyetik olabilirler.
Bu durumda prosedürel sedo-analjezi uygulanabilir.

Hasta oturtulur ve koklama pozisyonuna alınır. Aktif
kanama var ise aspire edilir. Hafif ön marjinli kanamalar
basit ön tamponlarla kontrol edilir. Devam eden ciddi
kanamalarda önce lidokain+epinerin karışımı lokal
olarak pamuk veya uzunlamasına spançlar ile burun
kavitesinin her yönüne uygulanır. Nazal kavitenin
temizliği ve anestezisi sağlandıktan sonra merosel
tampon uygulaması yapılır

22

Teşekkür Ederim

