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ECMO’DA HEMOSTATİK PROBLEMLER

• KLİNİK PROBLEMLER:  CERRAHİ KANAMALAR, SEPSİS, HİPOTERMİ, 

HEMODİLÜSYON

• SIK KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONU

• DEVAMLI HEPARİN TRANSFÜZYONU

• YENİ DOĞANDAKİ İMMATURE KOAGÜLASYON SİSTEMİ

• DÜŞÜK ANTİTROMBİN3 DÜZEYLERİ

• HEPARİNİN DÜŞÜK FARMAKOKİNETİĞİ



ECMO'DA HEMOSTATİK PROBLEMLER

• ECMO DEVRESİNİN ENDOTEL KAPLI OLMAMASI-YAPAY

• PIHTILAŞMA MEKANİZMALARININ TETİKLENMESİ

• ÖNCE PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ VE PLATELET AKTİVASYONU ARTAR

• ZAMANLA TÜKETİM KOAGÜLOPATİSİ GELİŞİR.

• ECMO’DA ERKEN DÖNEMDE KANAMA, GEÇ DÖNEMDE PIHTI RİSKİ YÜKSEKTİR. 

UZAMIŞ YOĞUN BAKIM SÜRECİNDE HEM KANAMA HEM PIHTILAŞMA RİSKİ 

YÜKSEK SEYREDER.



ANTİKOAGÜLASYON

1) HEPARİN: Kanülasyon sırasında 50-100ü/kg bolus olarak verilir. İlk 24 saat 

heparinizasyona gerek yoktur. 24 saat sonra sürekli infüzyon şeklinde 

devam eder ve 2 saatte bir ACT (etkinleştirilmiş pıhtılaşma zamanı) yapılır. 

2) TROMBOSİTOPENİ: Ecmo ya bağlı hastalarda yaygın olarak görülür. Plt

>80 tutulmaya çalışılmalıdır.

3) HITT: (Heparin induced thrombotic thrombocytopenia) plt <10 olmasıyla 

karakterize nadir görülen bir durumdur,antikor testiyle hastada tespit 

edilebilir.



ANTİKOAGÜLASYON

4) FİBRİNOJEN: Seviyesi normal sınırlar (250-300 mg/DL) içerisinde tutulmalı ve günlük olarak 

ölçümü yapılmalıdır. Düşme gözlemlendiğinde fibrinojen infüzyonu yapılabilir.

5) KANÜL YÜZEYİ: Kan yüzey etkileşimini en aza indirmek için heparin kaplı kanüllerin

kullanılmasıyla tromboz riski minimum seviyeye indirilir ve bununla birlikte hala gerekli 

görülüyorsa sistemik heparinizasyon sağlanır.



ANTİKOAGÜLASYON KOMPLİKASYONLARI

• KANAMA 

• TROMBOZ

• HEPARİN REZİSTANSI

• HEPARİN İNDUCED TROMBOSİTOPENİ (HIT)



GÜNLÜK HEMŞİRELİK BAKIMI

 MONİTORİZASYON

KANAMA KONTROLÜ

AĞRI VE SEDASYONA YÖNELİK BAKIM

SOLUNUM DESTEĞİ

ENDOTRAKEAL ASPİRASYON



GÜNLÜK HEMŞİRELİK BAKIMI

ENFEKSİYONU ÖNLEME VE KONTROLÜ

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ’NİN (VİP) 

ÖNLENMESİ

ORAL MUKÖZ MEMBRAN BÜTÜNLÜĞÜNÜN 

KORUNMASI



GÜNLÜK HEMŞİRELİK BAKIMI

VÜCUT ISISI TAKİBİ

DERİ BÜTÜNLÜĞÜNDE BOZULMANIN ÖNLENMESİ

BESLENME YÖNETİMİ



HEMŞİRELİK
GİRİŞİMLERİ NELER 

OLABİLİR?

• Hasta monitorize edilerek takip edilmeli, 

yaşam bulguları değerlendirilmeli. 

• Hastanın günlük aldığı çıkardığı sıvı 

takibi yapılmalı. Ateş, tüpler, ve drenlerle 

ilgili ek sıvı kayıpları dikkate alınmalı.

• Hastanın cilt rengi ve turgoru 

değerlendirilmeli. Hasta şok belirti 

bulguları açısından izlenmeli.

• Laboratuvar değerleri izlenmeli. Aptt, ınr, 

mümkünse antirombin 3, anti-10a, 

fibrinojen düzeylerinin takibi  günlük 

yapılmalıdır.



HEMŞİRELİK GÖZLEM VE UYGULAMALARI

• Kan gazı değerlerini takip edip, kayıt edilmeli.

• Metabolik asidoz belirti,bulguları ve hasta elektrolit 

dengesizlikleri yönünden izlenmeli.

• Kardiyak outputda azalma belirti ve bulguları izlenmeli.

• Kardiyak inotrop ve vazodilatatör ilaçları doğru şekilde 

hazırlamalı, uygulamalı ve hasta üzerindeki etkilerini 

yakından takip etmelidir.



HEMŞİRELİK GÖZLEM VE UYGULAMALARI

• Hasta ödem yönünden değerlendirilmeli. Ödemli deri travmadan korunmalı. Hasta gelişebilecek 

komplikasyonlar (akciğer ödemi) açısından yakından gözlenmeli. 

• Venöz birikim/venöz staz bulguları değerlendirilmeli. Mümkünse ödemli ekstremite kalp 

seviyesinden yukarıda tutulmalıdır.

• Hastanın nörolojik takibi uygun skala ile değerlendirilmelidir. 

• Pupillerin ışığa reaksiyonu ve ekstremite refleksleri değerlendirilmelidir.



HEMŞİRELİK GÖZLEM VE UYGULAMALARI

• Hastanın oral mukoz membrandaki değişiklikleri değerlendirilmeli, uygun ağız bakımı 

planlanmalı ve dudaklara her 2 saatte bir ve gerektikçe nemlendirici sürülmelidir. 

• Ağız kavitesi lezyonlar, ağrı ya da aşırı kanama yönünden gözlenmelidir.

• Hastanın uyanık ve ağrı duymasına bağlı olarak, uygunsuz ekstremite hareketleri ile 

kanüllerin (girişim yerleri, femoral, juguler, açık sternum), yerlerinden ayrılmasına 

neden olabilir. Bu durum ölümcül komplikasyonlara yol açabilir. Ağrılı invaziv

girişimlerden önce hekim istemi ile hastaya uygun analjezik veya sedasyon ilaçlar 

uygulanmalıdır.



HEMŞİRELİK GÖZLEM VE UYGULAMALARI

• Ecmo desteği uygulanan hastalarda mekanik ventilasyon desteği devam eder.Endotrakeal sekresyonları

gereksinim oldukça düzenli olarak temizlenir. Aspirasyon işlemi sırasında aseptik tekniğe dikkat edilir. 

• Endotrakeal ventilasyon uygulanan hastalarda üst havayolları devre dışı olduğu için bu bölgenin yapmış 

olduğu nemlendirme, filtre etme ve ısıtma fonksiyonları kaybedilir. Bu nedenle hastaya verilen hava 

ısıtılıp nemlendirilmezse hava yollarında iskemi, nekroz, hipotermi ve silier aktivitede azalma görülebilir.

• Günlük telegrafi çekimleri ile kanüllerin yerleri takip edilmelidir.

• Her 4 ekstremiteden düzenli pulse oksimetre ile doku oksijenasyonu takibi yapılmalıdır. -Harlequin

semdromu-

• Mümkünse serebral oksijenasyon takibi NIRS cihazları ile yapılmalıdır.



BESLENME 
(NUTRITION)

• Ecmo sırasında hastaya uygun enteral beslenme ürünleri 

beslenme pompaları yardımı ile günlük gereksinimi 

doğrultusunda verilir. 



BESLENME

• Beslenmeden önce enteral tüpün yeri kontrol edilir. Enteral yoldan 

beslenemeyen hastalarda, parenteral beslenme yöntemi (santral/ 

periferik kateter ile) uygulanır. Bu yöntemde saatlik verilmesi 

gereken parenteral beslenme ürünü hastanın günlük kalori 

gereksinimi hesaplanarak infüzyon pompası yardımı ile verilir. 

• Ecmo desteği uygulanan hastalarda enteral veya parenteral

beslemeye; dolaşım yetersizliği gelişmesi nedeniyle ilk 24-48 

saatten sonra başlanır. 

• Beslenme toleransı bozulduğunda, beslemeye ara verilmelidir.

• Erişikinde en az 30 kcal/kg/gün enerji ihtiyacı karşılanmalıdır.

• Travma yada yanıklı hastalarda duruma özel beslenmeye dikkat 

edilmelidir.



Sonuç olarak;

• Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım hemşireleri, hizmet 

içi eğitim programlarında ecmo desteği uygulanan hastanın 

bakımına yönelik hemşirelik uygulamaları konusunda 

eğitilmelidir. Bu eğitimler tekrarlanmalı ve eğitimin 

uygulamaya yansımaları izlenmelidir.



TEŞEKKÜRLER..


