
YARA BAKIM ÜRÜNLERİ
Hemşire Başak Arı
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Amaç

✔ Yara bakımında pansumanın önemini 
kavramak

✔ Yara bakımında kullanılan 
materyallerin özelliklerini kavramak

✔ Yara tipine özel pansuman seçimini 
sağlamak



‘The primary goal of wound care is not the technical repair of the wound; it is providing optimal 
condition for the natural reparative processes of the wound to proceed’

Richard L. Lammers. MD

‘Yara bakımının temel hedefi yaranın teknik onarımı değil, doğal 
iyileşme sürecinin tamamlaması için uygun koşulların 

sağlanmasıdır’
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Yara Tedavisinde Temel Prensipler;

✔ Ölü dokuları temizle
✔ Enfeksiyonu kontrol et
✔ Nemli yara ortamını sürdür
✔ Boşlukları doldur
✔ Yara yatağını, kenarlarını koru
✔ Yara travmasını önle
✔ Yara bölgesine kan akımını arttır 





• Uygun nem sağlamalı 
(fazla eksudayı emmeli ve yarayı kurutmamalı).
• Optimum sıcaklık sağlamalı.
• Mikrobiyal ajanlara ve yabancı cisimlere 

bariyer oluşturmalı. 
• Toksik ve alerjik olmamalı. 
• Kolay değiştirilebilir ve ağrısız olmalı. 
• Gaz geçişi sağlamalı. 
• Kokuyu ortadan kaldırmalı. 
• Yaraya destek olmalı. 
• Estetik ve ucuz olmalı. 

Bunlara göre, aslında en ideal yara örtüsünün insanın kendi derisi olduğu 
söylenebilir.





A. Pasif Kapamalar 

• 1. Kompozit örtüler 
2.Transparan film örtüler 
3. Hidrokolloid örtüler 
4. Hidrofiber Örtüler 
5-Hidrokapiller Örtüler 
6. Köpük(Foam) Örtüler 
7. Alginat örtüler 
8. Yara doldurucuları 
9. Silikon jel tabakalar 
10. Antibakteriyel örtüler 

• 11. Hidrojel Örtüler 
12. Kompresyon Bandajları 
13. Özel emici ve yapışmaz yara örtüleri 
14. Koku Absorbe Ediciler 
15. Yara Temas tabakaları 
16. Yara Temizlik Ürünleri 
17. Deri Greftleri ve Greft Eşdeğerleri





B. Aktif Kapama Sistemleri ve Diğer 
Yöntemler 

• 1. Topikal Negatif Basınç 
2. Elektrik Stimulasyonu 
3. Işın Tedavisi 
4. Hiperbarik Oksijen 
5. Topikal Oksijen Tedavisi 
6. Ozon Tedavisi 
7. Larva Debridmanı (Maggot Terapi) 
8. Jet-Lavaj İrrigasyon Sistemi 
9. Kök hücre teknolojileri 
10. Lazer (LILT) Tedavisi 
11. Ultrasound Tedavisi



Yara 
Bakımında;

✔Eskar, Fibrotik, Nekrotik 
dokulardan kurtul! 

✔  Önce Granüle, sonra Epitelize 
hale getir! 

✔Masere etme!



Pasif Kapamalar
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✔ Bakteriyel bariyer, hidrokolloid, alginat, köpük 
veya hidojellerden oluşan emici tabaka yaraya 
temas eden yarı yapışkan dış kısımdan oluşur.

✔ Tek başına yada diğer örtülerle bir arada 
kullanılabilir.

✔ Örtüler yara kenarından 2.5cm geniş olacak 
şekilde yerleştirilmelidir.
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✔ Bunlar, genellikle transparan olan, poliüretan 
yapıda ve yarı geçirgen malzemelerdir. 

✔ Bir film örtü, gaz, nem ve buharı geçirir, ancak 
sıvıya geçirgen değildir. Bu sayede, yaranın 
nemli tutulmasını sağlar.

✔  Ancak, absorpsiyon özelliği yoktur. Az eksudalı 
ya da eksudasız yüzeyel yaralarda kullanılması 
uygundur.
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✔ Sızdırmazlık çift yönlü olduğundan, yaranın dışarıdan 
ıslanmasını da engeller; dolayısıyla, hasta banyo yapabilir. 

Bakteriyel kontaminasyon için mekanik bir engel oluşturur. 
Bazen kuru nekrozun yumuşatılarak uzaklaştırılması için de 

kullanılır. 

✔ Bir diğer kullanımı da, diğer örtülerin jel ya da dolgu 
malzemelerinin yaraya sabitlenmesi içindir. Yarada uzun süre 
kalmaları uygun değildir. Ayrıca, bir yanı adhesif ile kaplıdır; 

sağlam deride alerjik reaksiyon riski vardır. Film örtüler, 
pratikte tedaviden çok koruyucu amaçla kullanılmaktadır.
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✔ Çoğunlukla selüloz, jelatin pektin gibi maddelerde 
imal edilir.

✔ Granülasyon ya da epitelizasyon evresindeki yüzeyel 
enfekte olmayan yaralar için uygundur.

✔ Eksuda varlığında jelleşir ve yaranın nemli kalmasını 
sağlar. Bu özelliği ile, kuru nekrotik yaraların 
debridmanı için kullanılabilir. 
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✔ Ancak, absorpsiyon özellikleri çok azdır; dolayısıyla, 
eksuda fazla olduğunda maserasyona neden olabilir.

✔ Mikroorganizmalara karşı koruyuculukları da çok 
azdır; enfekte yaralarda kullanılması önerilmez.

✔ Yaranın sağlam kenarını 2cm kadar aşacak genişlikte 
kullanılır

✔  Önerilen pansuman değişim süresi 3–5 gündür; 
ancak, bu sürede maserasyon açısından takip 
edilmelidir. 
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✔ Yosunlardan elde edilen ve özel bir şekilde dokunmuş 
yara örtüleridir .

✔ İçeriğindeki kalsiyumun yara eksudasındaki sodyum ile 
yer değiştirmesi ile, hidrofilik bir jel oluşur. Bu jel 
sayesinde, yüksek absorpsiyon sağlanır.

✔ Hemostatik özellikleri vardır, kanayan yaralarda 
kullanılabilir.  

✔ Eksudası fazla olan granülasyon ya da epitelizasyon 
aşamasındaki yaralar için uygundur. 



10
min

✔ Yumuşak yapıda olduklarından ve piyasada iplik ya da şerit 
formları da bulunabildiğinden, kaviteli, dar yaralara da 
uygulanabilir.

✔ Jelleştikleri için, yaradan kaldırılmaları kolay ve ağrısızdır. 

✔ Genel olarak 3–5 günde değiştirilmesi önerilse de, örtü 
sıvıya doyduğunda yenilenmelidir.

✔ Gümüş içerikli formu enfekte yaralarda kullanılır.
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✔ Hidrofiber örtüler, %100 sodyum karboksimetil 
selülozdan oluşur ve dokunmamış lif yapısındadır.

✔ En önemli özelliği, yüksek absorpsiyon kapasitesi ve 
absorbe ettiği sıvıyı geri bırakmamasıdır. 

✔ Debridman özelliği yoktur ve antibakteriyel özelliği yok 
denecek kadar azdır. Bu örtüler, çok eksudalı yaralar için 
uygundur. 
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✔ Şerit ya da pedler halinde bulunabilir ve yumuşak 
yapısı sayesinde kaviteli yaralara da uygulanabilir. 

✔ Yara yüzeyinden kaldırılması da kolaydır.

✔ Hidrofiber örtülerin gümüşlü formları ise, 
antibakteriyel örtüler olarak bilinir ve oldukça sık 
kullanılır



✔ Poliüretan ya da silikonun ana madde olarak 
kullanıldığı süngerimsi yara örtüleridir. Bunların da 
kuvvetli absorpsiyon özellikleri ön plandadır. 

✔ Yara yüzeyine iyi uyum sağlasa da, dokuları itibariyle 
kaviteli yaralarda kullanımı zordur.

✔ Çeşitli boyutlarda ve kalınlıklarda bulunabilir ve diğer 
yara örtüleri ile beraber kullanılabilir.

✔ Süngerimsi yapıları nedeniyle, yastık gibi koruyucu 
olabilir.

Köpük(Foam) Örtüler



• ‘Yaranın üzerine öncelikle ne koyduğumuz değil, üzerinden neyi 
kaldırdığımız önemli’ 

‘Basınç ve Nekroz’

 Uzman Halime Aydın
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✔ Nişasta polimerleri ve yüksek oranda sudan oluşan yara 
örtüleridir.

✔ Bileşiminin yaklaşık %80’i sudur.

✔ Yarayı nemlendirmek ve daha çok nekrotik yaraların otolitik 
debridmanı için kullanılır. 

✔ Absorpsiyon özellikleri çok azdır. 

Hidrojeller
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Pansuman Neden Önemli?

✔ Antimikrobiyal özellikleri ise yoktur. Dolayısıyla, yüzeysel, 
enfekte olmayan ve eksudasız yaralarda kullanımı 
önerilir. 

✔ En önemli dezavantajı, film örtü gibi ikinci bir yara örtüsü 
gerektirmesidir. 

✔ Pansuman değişiminin günlük yapılması daha uygundur
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✔ Kollajen, bağ dokusunun yapı taşıdır ve vücutta yirmiye yakın 
türü vardır.

✔ Kollajenli örtüler ise, at, sığır, tavuk gibi hayvanlardan elde 
edilen Tip 1 kollajenden üretilmektedir. 

✔ Absorpsiyon özelliği yüksektir; ağırlığının 10 katına kadar 
eksudayı tutabilir. 

✔ Antimikrobiyal etkinliği ve debridman özelliği yoktur. 
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✔ Eksudalı, enfekte olmayan yaralar için kullanılabilir. 

✔ Şekli kolay değiştirilebilir olduğundan, her türlü yaraya 
kolaylıkla uygulanabilir. 

✔ İlk kullanımda hemostatik etkisi vardır; küçük kanamalarda 
kontrol de sağlar.

✔ Piyasada, ped, jel ve toz (pudra) halinde bulunabilir 
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✔ Temiz yüzeyel yaralar için kullanılır.

✔ Parafin pansumanın yaraya 
yapışmasını önler.

✔ Mutlaka ıkinci pansuman örtüsü 
kullanılmalıdır.
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minGümüşlü 

Ürünler;
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✔ Çok eski zamanlardan beri yara iyileşmesinde yeri 
olan bal, modern yara örtülerinde de kullanılmıştır. 

✔ Balın, antibakteriyel, absorban, debridman, koku 
giderici özellikleri olduğu ve iyileşmeyi hızlandırdığı 
iddia edilmektedir.



MATERYAL ABSORBSİYON ADEVİZİTE YARAYA   UYUM HİDRASYON KLİNİK 
UYGULAMA

FİLMLER   YOK
TAM ADEZİV YARA YÜZEYİNE  

TAM UYUMLU
YAVAŞ 
HİDRASYON

YÜZEYEL YARALAR
HAFİF EKSUDA
İKİNCİ ÖRTÜ

HİDROJEL YAPRAKLAR ÇOK AZ
NON ADEZİV – 
ADEZİV KENARLI

YARA YÜZEYİNE 
UYUMLU

ORTA DERECEDE 
HİDRASYON

YÜZEYEL YARALAR
HAFİF/ORTA EKSUDA

AMORF JELLER HAFİF - ORTA
NON ADEZİV KAVİTELERE 

UYUMLU
ÇABUK 
HİDRASYON

YÜZEYEL/DERİN YARA
HAFİF/ORTA EKSUDA

HİDROKOLLOİDLER HAFİF - ORTA
TAM ADEZİV 
YÜZEY

YARA YÜZEYİNE 
UYUMLU

ORTA-HIZLI 
HİDRASYON

YÜZEYEL YARALAR
HAFİF/ORTA EKSUDA

KÖPÜKLER YÜKSEK
NON 
ADEZİV-TAM 
ADEZİV-ADEZİV 
KENARLI

KAVİTELERE 
UYUMLU

HİDRASYON YOK YÜZEYEL/DERİN YARA
ORTA/AĞIR EKSUDA

ALGİNATLAR YÜKSEK
NON ADEZİV KAVİTELERE 

UYUMLU
HİDRASYON YOK YÜZEYEL/DERİN YARA

ORTA/AĞIR EKSUDA

KOLLAJEN ORTA - YÜKSEK
NON ADEZİV KAVİTELERE 

UYUMLU
HİDRASYON YOK YÜZEYEL/DERİN YARA

HAFİF/ORTA EKSUDA

KONTAKT TABAKLAR YOK
NON ADEZİV YARA YÜZEYİNE 

UYUMLU
HAFİF HİDRASYON HER TÜRLÜ EKSUDALI 

YÜZEYEL YARALAR



Aktif Kapama 
Ürünleri



Vakum Destekli Yara Kapama (VAC)

• Yara üzerine subatmosferik bir basınç uygulayarak eksüda absorbsiyonu ve yara yatağı 
stimulasyonu sağlar.

Etkiler;
✔ ödemi azaltır.
✔ Kan akımı uyarır
✔ Granulasyonu hızlandırır
✔ Bakteriyek kolonizasyonu azaltır
✔ Nemli yara ortamı sağlar
✔ Epitel migrasyonu arttırır
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minHiperbarik Oksijen Tedavisi 



Larva Tedavisi (Maggot Therapy);

•Larvanın hareketi ve özgün vücut yapısı nekrotik dokuyu 
parçalar

•Dezenkfeksiyon sağler

•Antibakteriyeldir 














