




 

 
اصول و تکنیکهای 

 تزریقات



 (نیدل)سرنگ و سرسوزن









 روشهای تزریق

تزریقات داخل جلدی 

 

تزریقات زیر جلدی 

 

تزریقات عضالنی 

 

تزریقات وریدی 

 

 



  (Intradermal) تزریق د اخل جلدی

(بررسي پاسخ سیستم ایمني) تست هاي آلرژیك 

 

ها برخي از واکسن 

 

 (  سرنگ توبرکولین سرنگ انسولین یا)مدرج لیتر معموال سرنگهاي یك میلي 

 

 ٢٧تا  ٢۵سر سوزنهاي نمره  

 

 (بالغین سانتیمتر پایینتر از شیار آرنج ١٠حدود )سطح فلكسور ساعد یق دررتز 

 

 

در تمامي تزریقاتي که سوزن به طور مایل وارد پوست مي شود بایستي  :نكته
 . به طرف باال باشد سوراخ سر سوزن

 
 

 

 



 در تزریق داخل جلدی روش کار

  پوشیدن دستکش+ شستن دستها 

پوست محل با الكل پاك شده 

 درجه ١۵ تا 10 سوزن با زاویهورود 

 دومیلیمتر داخل درم ش ٣تا  ٢به میزان. 

  به آرامي تزریق شود( میلي لیتر ٠٫١معموال )دارو. 

به صورت یك عدس برآمده مي شود. 

سوزن خارج شود. 

محل بدون ماساژ 

 (ساعت و تاریخ)محل دایره به قطر یك سانتیمتر دورکشیدن 

 بررسی محل از نظر آلرژی 



  (Intradermal) تزریق د اخل جلدی



  (Intradermal) تزریق د اخل جلدی



  (Subcutaneous)تزریق زیر جلدی

بافت همبند غني از چربي زیر جلد 

با خونرساني کم 

تا  ۵مقابل  دقیقه در ٣٠تا  ٢٠ )طوالني تر از عضله در تزریق زیر جلدی سرعت جذب دارو
 (دقیقه در تزریقات عضالني ١5

(  هپارین)برابر با عضله است جلدبرخي از داروها سرعت جذبشان از بافت زیر 

  لیتری میلي ٢معموال از سرنگهاي 

  سانتیمتر ١٫۵و با طول  ٢۶تا  ٢۴سرسوزن نمره 

 را مي توان در هر نقطه اي انجام داد تزریقات 

 (نظیر بي حسي هاي موضعي)
 



 S.C تزریق  محلهاي رایج

قسمت فوقاني خارجي بازو 

 

جلوي ران 

 

روي شكم 

 

روي کتف ها 



 روش کار

 پوشیدن دستکش+ شستن دستها   

  محل با انگشتان یك دست یپوست چینایجاد 

  زیر جلدبه  درجه  ٩٠تا  ۴۵سوزن با زاویه ورود 

بجز در مورد هپارین)آسپیراسیون قبل از تزریق (S.C 

 آهسته و خروج نیدل تزریق 

  میلي لیتر ٢حداکثر گنجایش بافت زیر جلدي در یك نقطه 

 میلي لیتر تزریق شود ۵بیش از  دنبای هیچ گاه . 

 

 





 تزریقات عضالنی

 : تزریق عضالنیمناسب  محلانتخاب معیار اصلی 

  به  کمتر صدمهریسک و  محلتوده عضالنی

 (خصوصا عروق و اعصاب)بافتهای مهم 

تزریقات عضالنی  مناسب ترین محل برای سرینها

 سال ٣تا  ٢افراد بیش از در 

سال  ٣تا  ٢کودکان کمتر از مناسب در  محل ران 

 تزریق  )نواحی خاصتزریق بعضی از داروها در

 ...(وواکسن هپاتیت در دلتوئید 

 سر سوزن مناسب جهت تزریق داخل سرین

 سانتیمتر ۵با طول  22 سرسوزن نمره

 1/5 طول با ٢۵تا  ٢٢برای دلتوئید و کودکان نمره   

 سانتیمتر  ٣تا 

 



 واکسن هپاتیت در دلتوئید



 مراحل تزریق عضالنی

 پوشیدن دستکش+ شستن دستها   

  (در تمامی تزریقات عضالنی)محل تزریق با الکلکردن  پاک 

  محل با انگشتان یك دست یپوست چینایجاد 

  (درکودکان کمی مایل)تقریبا عمود بر محل سوزنورود 

 یک حرکت سریع مچ وساعد داخل عضله شود باسوزن. 

رگ رود بهاطمینان از عدم وجهت  آسپیراسیون قبل از تزریق 

می شود دارو آهسته تزریق. 

  خروج نیدل 

 میلي لیتر ۵عضله سرین  حداکثر گنجایش . 

 

 



 



 تزریقات عضالنی دورسوگلوتئال

 تزریق در ربع فوقانی خارجی



 تزریقات عضالنی ونتروگلوتئال



 Zتزریق 



 مقایسه انواع تزریق

 



 



 تزریق داخل ورید

Peripheral intravenous cannulation   

 (رگ گیري )کانوالسیون وریدهاي محیطي 

 

ورود و تزریق داروها و مایعات به داخل جریان خون سیستمیك 

 

 :Butterfly or scalp بال پروانه اي 

آنژیو کت ی وریدی،کانوال، سر سوزنهاي ساده ،vein needle 

  یا تزریقات لحظه اي و موقت نمونه گیري خون ساده به منظور سر سوزنهاي 

 

  استفاده مي شودآنژیوکت براي مصارف طوالني مدت از. 

 

  مصارف کوتاه مدتمناسب بوده و براي خصوصا کودکان  براي تمامي سنین واسكالپ وین . 

 



 مناسب ترین محل براي رگ گیري

(دست و ساعد)اندام فوقاني: بهترین محل 

  (ریسك باالي ترومبوفلبیت)پا ازبه ندرت 

 تا در )در دیستال انجام شود بر روي دست غیر غالب و
 . (قابل استفاده باشد صورت عدم موفقیت قسمتهاي پروگزیمال

روي مفاصل نباشد. 

 



 مقدمات کار

 آماده کردن وسایل+  پوشیدن دستکش+ شستن دستها 

آماده نمایید ست سرم را هواگیري و ،ست سرم را به سرم وصل نموده وبا جاري ساختن محلول. 

 تورنیكه را به بازو بسته ومحل مناسب براي رگ گیري را مشخص کنید.  

مشخص نباشد از بیمار بخواهید انگشتان خود را چند بار باز و بسته نماید و یا اینكه با اگر رگ 

 (برجسته شدن رگ )نرمه انگشتان یكي دو بار ضربه بروي محل رگ گیري مورد نظر بزنید

  الكل به تنهایي یك محلول ضد )الكل تمیز نماییدبا پوست محل را با بتادین ضد عفوني و سپس
 (.محل با بتادین ضد عفوني شود عفوني کامل نبوده ودر بیماران پر خطر حتما بایستي

 رگ مناسب را بیابید و با زاویه مناسب آنژیوکت را وارد نمایید. 

 به محض مشاهده خون در انتهای آنزیوکت، نیدل فلزی را به آرامی خارج و کانوال را وارد نمایید. 

 کانوال را با چسب مناسب فیکس کنید. 

 تزریق یا سرم تراپی را شروع کنید. 

  ساعت می تواند در محل باقی بماند 48این کانوال تا. 

 

 رگ ها قابل رؤیت نبوده و( خصوصا افراد چاق و کودکان )در بسیاري از بیماران : نكته

 .دینکشناسایي و مشخص رگ را ( با نرمه نوك انگشتان سبابه و میانه ) بایستي از طریق لمس

 





 رگ گیری

 



 خونگیری و تزریق وریدی

 * 




