
Gyakorlatok fantomokon 
 

 
 
Injekciózás, perifériás vénabiztosítás 
 
Injekciózás 
 
Gyógyszeres kezelést injekció formájában akkor alkalmazunk, ha 1/ a gyógyszert szájon át nem lehet 
beadni, 2/ a hatóanyag a bélben elbomlik, vagy onnan nem szívódik fel, és 3/ gyors hatást akarunk 
elérni. 
Az injekció beadása fertőzésveszéllyel járhat, ezért a sterilitás szabályainak betartása mellett kell 
végezni. 
Injekciózás kellékei: fecskendők, tűk. 
 
Fecskendők 
Részei: henger (alsó beszűkülő része a kónusz, ide csatlakozik a tű), dugattyú. 
Típusai: Rekord üveg+fém (nehezen tisztítható), üveg (könnyen tisztítható, magas hőn is sterilezhető, 
törékeny). Mindkettőt már csak ritkán használják. 
Műanyag (Luer): ma már többnyire ezt használják, egyszerhasználatos, gyárilag sterilizált. 
Köbtartalom alapján: 1 (Tuberkulin, 0,01 ml-s beosztással), 2, 5, 10, 20, 25, 50, 60 ml-es. 
 
Injekciós tűk 
Rozsdamentes acélből készülnek. 
Rekord tű: fém dróttal (mandrin). Szérumtű: hosszú (5 cm), vastagsága számozással: 1-6, 1 a 
legvastagabb. A Rekord tű csak a Rekord fecskendőhőz csatlakoztatható. 
Ic., sc., im. tű vékonyabb, rövidebb. Számozásuk 1-30, 30 a legvékonyabb. 
Egyszerhasználatos (Luer) tű: fém+műanyag kónusz, steril, nemzetközileg elfogadott színkód jelzi a 
méretet (G=gauge, a tű külső átmérőjét jelzi). A műanyag (Luer) fecskendőhöz csatlakoztatható. 
Szárnyas tű (+kanül): flexibilis, jól rögzíthető műanyag szárnyakkal. 

 
 
Branül: tű+katéter kombináció. Részei: műanyag katéter rögzítő szárnyakkal, a katéternél hosszabb 
fémtű, szelepes injekciós port zárható fedőkupakkal, vérgyűjtő kamra. Az injekciós port szelepe 
lehetővé teszi az iv. injekciók beadását, ugyanakkor meggátolja a folyadék visszaszivárgását ill. 
beszívódását. Használat után a szelep automatikusan záródik. 

     
 

           
 
 
Az injekció típusai, felszívása 
Injekciós gyógyszer típusai: oldat, por. 
 
Injekciós oldat 
Az ampulla felnyitása után a gyógyszer rövid időn belül be kell adni a sterilitás csökkenése, és a 
gyógyszer bomlása miatt. Az ampulla nyakát ampullareszelővel átreszeljük, majd az ampulla nyakát 



letörjük. A gyógyszer felszívásakor a tű nem érintheti az ampulla külsejét. Gumidugós üvegnél először 
az oldatnak megfelelő mennyiségű levegőt nyomunk az üvegbe a fecskendőből, majd az üveget felfelé 
fordítva kiszívjuk a gyógyszert. 
 
Porampulla 
Por alakban azokat a gyógyszereket hozzák forgalomba, melyek oldott állapotban könnyen 
elbomlanak. Üvegampulla: az oldószer desztillált víz, vagy fiziológiás sóoldat. Gumidugós üveg: 
befecskendezzük az oldószert az üveg oldalára (egyenletesebb oldódás, csomómentesség), majd az 
oldatot összerázzuk és felszívjuk. 
 
Légtelenítés 
Az injekció beadása előtt a fecskendőbe került levegőt eltávolítjuk: a fecskendőt felfelé tartjuk és a tűn 
keresztül a levegőt kinyomjuk. 
 
 
Az injekciózás formái 
 
Intrakután 
A bőr rétegei közé adjuk (többnyire bőrpróbák allergia kimutatására, pl. tuberkulin próba, 
gyógyszerallergiák). 
Tuberkulin fecskendő (1 ml-es), vékony (25-27G), 1 cm hosszú tű, kis mennyiségű anyag (max. 0,5 
ml). A bőrt zsírtalanítjuk, fertőtlenítjük (benzin, jód). Megfeszítjük és a fecskendőt kis szögben (10-
20°) tartva a tűt a bőrbe szúrjuk. A szúrás helyét száraz vattával enyhén letöröljük. 

 
 

Szubkután 
Kis mennyiségű (1-2 ml) gyógyszer bőr alá juttatása. Zsírtalanítás és fertőtlenítés után a bőrt hüvelyk- 
és mutatóujjunkkal összenyomva megemeljük és a tűt (25-27G, 1-1,5 cm hosszú tű) 45-60°-os 
szögben beszúrjuk a bőr alatti kötőszövetbe. Ha a fecskendő visszaszívása után nincs vér a 
fecskendőbe, befecskendezzük a gyógyszert. A szúrás helyét száraz vattával fedjük. 

 
 
 
 
 
 

Intramuszkuláris 
Nagyobb mennyiségű (max. 5 ml) oldat/olajos injekció beadására, és a gyors hatás elérésére 
alkalmazzuk. Zsírtalanítás/fertőtlenítés után a bőrt kissé megemeljük, megfeszítjük, és a fecskendőt 
merőlegesen tartva, a tűt (20-25G, 1,5-2,5 cm hosszú tű) derékszögben gyors mozdulattal az izomba 
szúrjuk. A szúrás helyét masszírozzuk meg, ezzel segítve a gyógyszer felszívódását. 



 
 
 
Intravénás 
Iv. injekciót akkor adunk, ha gyors hatást akarunk elérni, vagy a gyógyszer másképp nem adható be 
(pl. izgatja a szöveteket). Közvetlenül a keringésbe csak vizes oldatot adhatunk, olajos gyógyszert 
nem. Az iv. injekciózás és a perifériás vénák biztosítására korábban szérumtűt használtak, ma már 
használhatunk szárnyas tűt és Branült is. 
A vénától centrálisan lévő részt gumiszalaggal leszorítjuk, hogy a visszafolyást megakadályozzuk. A 
véna telődéséhez a beteg a kezét néhányszor ökölbe szorítja, vagy gyengén ütögetjük a véna területét. 
A bőrt zsírtalanítjuk, fertőtlenítjük. A tűt (18-23 G) a véna lefutásának megfelelően, hegyével felfelé, 
30-45°-os szögben beszúrjuk. Ha a dugattyú visszahúzásakor vér jön, lassan beadjuk a gyógyszert. 
Megszüntetjük a leszorítást, a beteg lazítja a kezét. A szúrás helyére steril száraz vattát szorítunk, 
kihúzzuk a tűt, és a beteg a könyökét behajlítja. 

 
 
 
Az injekciózás veszélyei, szövődményei 
Az injekció beadási technikájának hibájából a szövetekbe jutott gyógyszer azokat károsítja, vagy 
idegsérülést okozhat. A bőr ép legyen, sérült, fertőzött bőrbe nem lehet injekciót adni. Nem steril 
eszközök (tű, fecskendő, oldat), nem kellően fertőtlenített bőrfertőzést okozhat. 
Iv. injekció szövődményei. Vérömleny: a szúrás nyílásán át a vénából a környező szövetekbe kerül a 
vér. Paravénás injekció: beadás közben a tű kicsúszik az érből, és a gyógyszer a szövetekbe kerül 
(fájdalom, szöveti nekrózis, fertőzés). Vizes borogatással, vagy érzéstelenítéssel (Novocain) 
csillapítható. 
Allergia esetén (pl. patkányok esetében dextrán beadásakor) toxikus reakció, kiütés, ödéma, láz 
alakulhat ki. Ilyenkor azonnal beszüntetjük a gyógyszer további adását. 
 



Sebészi csomózás 
 
A sebészetben a varratokhoz vagy lekötésekhez használt fonalak végeit sebészi csomókkal 
egyesítjük. 
 
Alapok, követelmények 
Alapvető követelmény a sebészi csomóval szemben: gyors, szilárdan tartó, és megbízható 
legyen. A nem szabályosan megkötött csomó súlyos posztoperatív komplikációkat okozhat; a 
laza csomó nagyobb heg képződéséhez vezet, a szorosan megkötött csomó a vérkeringés 
csökkenése miatt lassítja a sebgyógyulást. A csomó lehetőleg olyan kicsi legyen, mely 
felszívódó fonál esetén nem okoz szöveti reakciót, nem felszívódónál, mint idegentest 
minimális szöveti választ idéz elő. A csomózás végén a fonalakat közvetlenül a csomó felett 
kell levágni (kivéve a bőrvarratoknál, ahol a varratkiszedés megkönnyítésére hosszabb fonalat 
hagyunk). 
 
Sebészi csomózási típusok 
A csomók elkészítésének többféle módja, technikája van. A női csomó vagy kofa csomóban, a 
mindennapi életben használt két egyszerű csomót kötünk egymás fölé: a második csomóban a 
fonalak végének iránya azonos az alapcsomóéval. Mivel ez a csomó könnyen kibomlik, a 
sebészi gyakorlatban nem szabad használni. 
 
A sebészetben legalább két egymás fölött elhelyezett csomót („félcsomó”) tekintünk egy 
csomónak: az első az alapcsomó, a második, a befejező csomó, mely ellentétes irányú az 
előzővel, ez rögzíti a helyzetet. A csomózás előtt a fonalvégeket mindig keresztezni kell. A 
csomók száma a sebészi varrófonal típusától függ, szintetikus monofil fonalakból 5-6 csomót 
kell kötni a biztonságos rögzítéshez. 
 
A sebészetben használatos csomózási technikák: kétkezes csomózás, egykezes csomózás (az 
egyik kéz csomóz, a másik a fonalvéget tartja, de a csomó meghúzásában mindkét kéz részt 
vesz), műszeres csomózás. 
 

Kétkezes csomózás 
A kétkezes csomózási technika kivitelezése könnyű, a csomózásban mindkét kéz egyformán 
aktívan vesz részt. Főleg feszülés alatt álló szöveteken alkalmazzuk. 
Tengerész vagy hajóscsomó. 
Sebészcsomó. A csomózás technikája azonos a tengerészcsomóéval, de az első csomó végén 
kétszer vezetjük be a fonalat a hurokba, majd ezt a helyzetet egy másik, ellenkező irányú 
csomó rögzíti (a tengerészcsomóhoz hasonlóan). Elsősorban feszülő szöveteknél (bőr, fascia) 
használják. 
Bécsi csomó. Hasonló csomót ad, de más technikával. Gyorsabb, elegánsabb, jól alkalmazható 
kevésbé feszülő szöveteknél (bőr). 
 
Műszeres csomózás 
Akkor használjuk, ha mélyen fekvő szövetben kell csomózni, vagy ha a fonalak egyik vége 
rövid (ezzel a technikával fonalat takarítunk meg), vagy ha atraumatikus varróanyaggal 
dolgozunk. Végezhetjük tűfogóval (leggyakoribb), érfogóval (Péannal), vagy egyéb fogó 
eszközzel. 



Szövetegyesítő lehetőségek, varrás, kapcsok 
 
A műtét befejezésekor a szöveteket varratokkal vagy kapcsokkal egyesítjük. A varratokban a 
szöveteket öltésekkel egyesítsük, majd a fonalakat megcsomózzuk. A sebgyógyulás alapvető 
feltételei: a szövetegyesítés pontos és feszülésmentes legyen, holttér ne keletkezzen, és 
biztosítsuk a seb optimális vérellátását. Olyan kevés öltést alkalmazzunk, amennyire 
lehetséges, és csak annyit, amennyi szükséges. Suturát használhatunk vérzéscsillapítás 
céljából is. 
 
 
Varrattípusok 
 
Rétegszám szerint: egyrétegű (csak egyfajta réteget öltünk), két- vagy többrétegű (mindent 
átöltő). 
Mélység alapján: egy- és kétsoros (ritkán többsoros). 
Hosszanti sorrend alapján: egyes (csomós vagy megszakított) és tovafutó. 
 
A réteges szövetegyesítés szempontjai: 
- ne helyezzük túl közel a sebszélhez, hogy a fonal a szöveteket ne szakítsa át. 
- a sebszéltől kb. ½-1 cm-re öltünk be és a másik bőrszélen ugyanilyen távolságra öltünk ki 
(általában magunk felé öltünk). 
- öltések egymástól egyenlő távolságra legyenek (kb. 1 cm-re). 
- a csomók ne a sebszélek fölé, hanem a sebvonaltól oldalra kerüljenek. 
- egymással szemben öltsünk, így nem keletkeznek ráncok, ill. rések. 
- öltés során csuklónkkal kövessük a tű görbületét. 
- a sebszélek everzióban legyenek (invertált sebszél vastag heggel gyógyul). 
- felületes sebeknél a seb alapjáig öltünk le, így nem marad holttér, melyben a vér, sebváladék 
könnyen összegyűlhet (sebfertőzés, szövődmények). 
- a fonalat ne húzzuk meg túl erősen, hogy elkerüljük a szövetek ischaemiáját. 
- mély sebet több rétegben zárunk. 
- bőröltésnél több szövetet öltünk át a seb mélyén, mint a felszíni rétegben: 
 

 
 
Varratok elkészítéséhez szükséges eszközök: sebészi varrótű, sebészi varróanyag, tűfogó, 
horgas csipesz, kapcsok, kapocsrakó/szedő műszer, illetve különböző varrógépek, 
szövetragasztók. 
 



Tűfogó helyes tartása: 

 
 
Csomós varrat: egyszerű (bőr, fascia, izom) 
 
Minden öltés után csomózunk. Vigyázni kell, hogy minden varrat azonos feszülés alatt álljon.  

 
 
Előnye: ha a sutura kilbomlik, a többi varrat még megfelelő tartást biztosít; eltávolítható 
anélkül, hogy az egész seb szétnyílna. Hátránya: hosszadalmas, mert minden öltést csomóval 
kell befejezni. 
 

Subcutan réteg egyesítése egyszerű csomós öltésekkel 
Az egyszerű csomós öltéshez kb. 15 cm-s lenfonal, tű és tűfogó szükséges. A subcutist kb. 1/2 
cm mélyen horgas csipesszel megfogjuk. A kifeszített bőrterületre ráhúzzuk a tűt, a tű 
hegyével ferdén és lefelé kb. 1-2 cm mélyen öltünk be. A hozzánk közelebbi szöveteket 
felvéve gördítve toljuk magunk felé, csuklónkkal követve a tű görbületét. Csuklónkat egészen 
addig gördítjük, amíg a tű hegye elő nem bukkan (mély öltéseknél előfordulhat, hogy a 
tűfogóval fogást váltva toljuk tovább a tűt). Az operatőrnek mindig látnia kell a tű hegyét. A 
szövetekből előbukkant tűt a hegye alatt horgas csipesszel megtartjuk, majd a tűfogóval a 
csipeszünk alatt megragadva, csuklóból gördítve teljesen kihúzzuk a bőrből. A tű hegyét soha 
ne fogjuk meg. Az öltés végén a tűt mindig a tűfogóba befogva adjuk vissza a műtősnőnek (a 
nyitott seb felett elvesztett tű számos szövődményt okozhat). A fonal másik, szabad végét az 
asszisztens tartja, így a fonal a tűből már kihúzható. Az öltések között kb. 1,5 cm-s távolságot 
tartunk. A csomókat megkötjük, de nem vágjuk le felettük a fonalat. A feszesen, az 
asszisztens által megemelve tartott, megcsomózott fonalak a következő öltés behelyezéséhez 
nyújtanak segítséget. A fonalakat csak a réteg tökéletes egyesítése után vágjuk le közvetlenül 
a csomók felett. 
 
 
Csomós varrat: vertikális matracöltés (Donáti) (bőr) 
 
Dupla öltés: oda (mélyen) – vissza (felületesen a bőrszélbe). 



   
 
Donati-típusú bőrvarrat készítése 
A bőrt legtöbbször Donati típusú csomós varrattal egyesítjük. A suturához 40-es lenfonalat v. 
nylon fonalat és bőrtűt (háromélű vágótű, görbülete kisebb, mint az izomtűé) használunk. A 
varrat készítése során a seb mélyebb és felületesebb rétegébe külön-külön öltünk be, ezáltal a 
sebszélek pontosan illeszkednek. A tőlünk távolabbi bőrszélt horgas csipesszel megfogjuk és 
a sebszéltől kb. 1 cm-re öltünk a bőrbe, mintegy ráhúzva a tűre a sebszélt. Majd a közelebbi 
sebszélbe öltünk, bentről kifelé haladva. A tűt kihúzzuk a bőrből és megfordítjuk, a tűfogónk 
helyzete eközben nem változik. Újra befogjuk a tűt a tűfogóba. A bőrszélt megfogjuk horgas 
csipesszel és beöltünk a bőrszélbe, kb. 1 mm mélyen, a cutis-subcutis határán. A felületes 
visszaöltéssel pontosan egyesítjük a sebszéleket és megakadályozzuk, hogy a bőrszélek ki, 
illetve beforduljanak. A tőlünk távolabbi sebszélen belülről öltünk kifelé, ismét a cutis-
subcutis határán, kb 1 mm mélyen. Kihúzzuk a tűt, a fonalat megcsomózzuk, nem túl erősen, 
hogy elkerüljük a csomó alatti terület ischaemiáját. A varrat elkészítése után 0,5-1 cm-s 
fonalat hagyva a csomók felett. A sebkörnyéket jóddal kezeljük, fedőkötéssel látjuk el. 
 
 
 
Tovafutó varrat (nem feszülő szövetek, belső szervek fala, gyomor, bélrendszer, 
nyálkahártya) 

 
Előnye: gyorsan kivitelezhető, csak a varratsor elején és végén csomózunk (nem húzzuk át a 
fonalat teljesen, hanem önmagával csomózzuk), a feszülés egyenletesen oszlik el a seb teljes 
hosszában. Az öltés során az asszisztens feladata a fonal folyamatos tartása és vezetése 
(kézzel vagy csipesszel), hogy megakadályozzuk a fonal kilazulását. 
 
 
 
A szövetegyesítés egyéb módjai 
Ragasztó csíkok (Steristrip): ha a sebszélek jól összeilleszthetők, vagy kisebb, nem varrást 
igénylő sebeknél is használják, vagy varratok behelyezése után: 



 
 
Szövetragasztók: fibrinbázisból állnak (fibrin, kollagén, trombin), a véralvadás utolsó 
szakaszát idézik elő, így szilárd fibrinháló keletkezik (anasztomózis, ér- és idegvarratok 
biztosítása, bőrtranszplantátumok rögzítése, vérzéscsillapítás). 
 
 
Szövetegyesítés mechanikus eszközökkel 
 

Bőr egyesítése kapcsokkal 

Először Cushing használt ezüst drótokat kisebb erek lefogására. A ma használt kapcsok 
acélból vagy titánból készülnek. Kapcsokat olyan területen használunk, ahol a bőr nem feszül, 
és jó a gyógyhajlam, pl. appendectomia, strumectomia vagy sérvműtét után, illetve minden 
lumennel rendelkező képletben (erek, járatok). A kapcsok a használatukra alkalmas speciális 
fogóműszer, a Michel-féle kapocsrakó/szedő műszer pofájába (applikátor) illenek. A 
kapocsrakó széles, lapos, csipeszszerű részével fogjuk meg a kapcsot. Az asszisztens két 
horgas csipesz segítségével egyezteti és megemeli a bőrszéleket. Az operatőr a kapocsrakóval 
- a bőrfelszínre merőlegesen -egy határozott mozdulattal behelyezi a kapcsot a két horgas 
csipesz közötti területbe. A műszer összenyomásakor a kapocs végei záródnak. A műszer 
másik végével történik a kapocs kiszedése. 
 
 
Varratok a különböző szövetekben 
- Bőr: általában nem felszívódó fonal (selyem, szintetikus anyag); egyszerű csomós öltés, 
vertikális matrac (Donáti) öltés, fémkapcsok, gépi kapocsrakás, ragasztócsík, drótvarrat 
(nehéz sebgyógyulás esetén) is alkalmazható. 
- Nyálkahártya: vékony, felszívódó varrat, régebben catgut. 
- Gyomor-bél: nagy a varrat insufficiencia veszélye.  
- Izom: többnyire catgut öltésekkel zárjuk az izmot a fasciával együtt. 
- Fascia: csomós öltések selyem vagy szintetikus varróanyaggal. 
- Ín: nem felszívódó monofil vagy drótfonal. 
- Ér: nem felszívódó szintetikus fonal (Prolene). 
- Ideg: mikrosebészeti technikával nem felszívódó monofil fonalakkal. 
- Parenchymális szervek (máj, lép, vese): felszívódó matracöltés. 
 
 
Varrat eltávolítása 
A varrat eltávolítás ideje (ált. 3-14 napon belül) függ a varrat helyétől (feszülés alatt lévő 
területről később távolítjuk el a varratot), a műtéti terület vérellátásától (jobb vérellátású 
területről hamarabb távolítható el a varrat) és a kísérleti állat általános állapotától. A pofán 3-5 
nap, a fejbőrön, és hasfalon 7-10 nap, a törzsön, végtagokon 10-14 nap múlva történik 
varratkiszedés. 
Egyszerű csomós öltés eltávolításakor a bőr dezinficiálása után a fonalat anatómiás csipesszel 
megfogjuk, kissé megemeljük, és úgy vágjuk át a fonalat a bőr felett, hogy a bőr felszínén 
lévő részt ne húzzuk át a seben, így elkerüljük a fertőzés kialakulását. Kapcsok eltávolítása a 



Michel-féle kapocsrakó/szedő műszerrel történik. A kapocs eltávolításakor horgas csipesszel 
megfogjuk a kapocs száránál lévő gyűrűt. A kapocsszedő élét a sebvonal és a kapocs közé a 
kapocs hajlatába csúsztatjuk, a műszert összezárjuk, így a kapocs szétnyílik, és a tartóhorgok 
kicsúsznak a bőrből. 
 
 
Varrattechnikai hibák: 
 
holttér:      elégtelen mélység: 

     
 
 
egyenlőtlen sebszélek:   csomó a sebvonalban: 

     
 
 


