
 

 

 
 

 

1.0 AMAÇ 

Ekstravazasyon sonucu gelişen doku hasarının her aşamasında iyileşme sürecini hızlandırmak ve doku 

bütünlüğünü yeniden sağlamak.  
 

2.0 KAPSAM 

Ekstravazasyon geliştiği andan itibaren ve sonrasında geçen sürede yara bakım faaliyetlerini kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 

FDH: Fethiye Devlet Hastanesi 

 

4.0 SORUMLULAR 

Hekim ve Hemşire sorumludur. 

 

5.0 TANIMLAR  

Ekstravazasyon: Kimi ilaçların toplardamar içine uygulanması sırasında enjektör iğnesi veya 
kataterden sızarak deri altı dokusuna sızması.  
Vezikan ilaçlar: Ekstravaze olduklarında, lokal ülserasyon ve nekroz meydana getiren ajanlardır. Damar 

dışına kaçtıklarında hemen ağrı, kızarıklık ve şişlik ortaya çıkar ve izleyen birkaç gün içerside bül oluşumu, 
ülserasyon velokal nekroz meydana gelir.  
İrritan ilaçlar: Nekroz olmadan yanma yada enflamasyon oluşturan ajanlardır. Ekstravazasyon 

gelişince yada gelişmeden de damar duvarında iritasyon yaparak yanma ve ağrı hissi oluşturur.  
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 

 Ekstravazasyon bakımında cerrahi aseptik teknik kullanılır.  

 İntravenöz antineoplastik ilaç tedavisi uygulaması sırasında;  
 Extravazasyon durumu gelişirse hekimin önerisine göre uygulama yapılır.   

 

 
 Ekstravazasyon Geliştiği Anda  

 Ekstravazasyon geliştiğinde ilk 60 dk’yı kapsar. 
 İnfüzyon gidişinde değişiklik  

 Azalan yada kesilen akış hızı 
 Katater giriş odağında sızıntı 
 Aspirasyonla kanın geri gelmemesi 

 Katater giriş yerindeki semptomlar 
 Ağrı + / - 

 Yanma + / - 
 Kızarıklık + / -  
 Şişlik + / - 

 Hastanın infüzyon bölgesi ile ilgili  yakınma. 
 Ekstravazasyon, kızarıklık reaksiyonu ve ven irritasyonundan  kriterlere göre ayırt  edilir. 
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Periferik Ekstravazasyonun Değerlendirilmesi ve Diğer Belirtilerden Farkı  

Değerlendirme 

Parametreleri 

    Ekstravazasyon Ven İritasyonu Kızarıklık Reaksiyonu 

İğne/kanül’den kan 

aspirasyonu (iğnenin 

ven 

içinde olup olmadığının 

kontrolü) 

Aspirasyon ile kan geri 

gelmez. 
Bazı olgularda kan gelişi 
bulunabilir. 

Aspirasyonla kan gelişi 

mevcuttur. 

Aspirasyonla kan gelişi 

mevcuttur. 

Ağrı Dakikalar yada saatler 
süren yavaş ağrı ve 

yanma mevcuttur. 
Gittikçe azalabilir.  
İğne odağının çevresinde  

ortaya çıkar. 

Ven boyunca ağrı vardır.  
Gerginlik hissi mevcuttur. 

Ağrı yoktur. 

Kızarıklık  İğne odağının çevresinde,  

lekeli kızarıklık gelişir. 
İlaç verilmesi 
kesildiğinde kızarıklık  

kaybolmaz. 

Ven seyri boyunca 

kızarıklık ve 
hiperpigmentasyon 
olabilir. 

İlaç verilirken ven 

boyunca ani lekeler 
ortaya çıkabilir.  
Genellikle 30 dk. içinde 

kaybolur. 

Şişlik İğne odağının çevresinde,  

hemen yada bir kaç saat 
sonra 
şişlik çıkabilir. 

Şişlik yoktur. Şişlik yoktur. 

Ülserasyon Sinsice gelişir.          

Genelde 48-96 
saat sonra görülür.  

Ülserasyon yoktur.  Ülserasyon yoktur.  

Diğer; Sıvı akışında direnç 
gelişmesi, lokal 

karıncalanma, görülür.  

 Kaşıntı olabilir. 

 

Ekstravazasyon Gelişiminden Sonra : 

Kızarıklık    +/-  

Ağrı           +/-      
Ağrı artışı +/- 
Ağrı azalması+/- 

Ülserasyon +/-  
Enfeksiyon +/-  

Nekroz +/- 
Tanılama Sıklığı : Ekstravaze alan, 24 saat aralıkla takip edilir.  
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Uygulama 

Malzemeler 

 Enjektör  

 25 no’lu iğne ucu (1 adet) 
 Uygulanan antineoplastik ilacın antidotu 
 Hidrokortizon 50-100 mg yada Deksametazon 10 mg. 

 Steril tampon 
 Sıcak/soğuk kompres 

 Etil klorür, analjezik (hekim orderına uygun) 
 Steril eldiven 
 Non steril Eldiven 

İşlem 

 Antineoplastik  ajan uygulaması hemen durdurulur.  

 Hastaya bilgi verilir.  
 Branül /katater yerinden oynatılmaz.  
 Verilen ve geri kalan ilaç miktarını hesaplayarak infiltre edilen miktarı belirlenir.  

 Antineoplastik ilacın bulunduğu enjektörü yeni bir enjektörle değiştirip, setteki ve verilebilen ilaç aspire 
edilir  (20 cc’ye kadar).  

 25 no’lu iğne ile extravaze bölgeye girerek ilacı aspire edilir. Aspire edilen ilaç miktarını kaydedilir.  
 İnfiltre olan ilaç vezikan ise vezikant antidotunu, IV yada  extravaze bölgeye SC olarak (saat yönünde 

hareket ederek) uygulanır.  

 Uygulanan vezikant ilacın potansiyel antidotu yok ise, hekim istemine göre 50-100 mgr. Hidrokortizon yada 
2 mgr. Deksametazonu IV ya da extravaze bölgeye SC enjeksiyonla uygulanır.  

 Antidot uygulaması bittikten sonra iğne/IV katateri basınç uygulamadan çıkarılır.  
 Extravaze bölge steril tampon ile basınç oluşturmayacak şekilde kapatılır.  
 Extravaze extremite kalp seviyesinin üstünde elevasyona alınır (Elevasyon 48 saat süre ile devam ettirilir).  

 Ekstavaze bölge ilk 24 saat boyunca her 15 dk’da bir 15 dk süre ile extravaze olan ilacın özelliğine  göre 
sıcak yada soğuk uygulama yapılır.  

 Ekstravazasyon bölgesinde ülser yada nekroz gelişirse uygun bakım uygulanır. 
 Extravaze bölgede ağrı şiddetli ise hekim istemine uygun analjezik uygulanır.  
 Yapılan tüm uygulamalar; “Kemoterapi ünitesi hemşire gözlem formuna’’ kayıt edilir. 

 Hastaya işlemin bittiği açıklanarak uygun pozisyon verilir.  
 Tüm veri ve bulgular diğer ekip üyeleri ile paylaşılır. 

 
 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


