
RİA UYGULAMA BECERİSİ 
KONU: RİA uygulama becerisi 
 
AMAÇ: Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve 
sırasında uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir. 
 
GEREKLİ ARAÇLAR: Demo rahim içi araç ve pelvis maketi, steril eldiven, tenekulum, histerometre, 
sponge, povidon iyot solusyonu, spekulum, makas 
 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
1.GELİŞTİRİLMESİ GEREKİR: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da 
sırasında uygulanmaması 
2.YETERLİ: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması fakat eksikliklerin olması ve/veya 
eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması 
3.USTALAŞMIŞ: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve sırasında 
uygulanması 
 
Katılımcının adı-soyadı: 
Eğitim tarihi: 
BASAMAK 

NO 
 

İŞLEM BASAMAKLARI 
 

UYGULAMA (1-5)* 
1.  Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız. Kendinizi ve hemşirenizi 

tanıtınız. 
     

2.  Hastaya işlem hakkında bilgi veriniz ve pelvik muayene için 
izin alınız. 

     

3.  Yakın zamanda idrar yapmadıysa yapmasını isteyiniz.      
4.  Steril eldivenlerinizi giyiniz.      
5.  Hastadan hazırlanmasını isteyiniz (Gövdesinin alt kısmı çıplak 

kalacak şekilde giysilerini çıkarmasını isteyiniz) 
     

6.  Muayene masasına litotomi pozisyonunda yatırınız, hastanın 
üzerini örtünüz 

     

7.  Hastaya dokunmadan önce her hareket hakkında bilgi veriniz, 
ani hareketlerden kaçınınız, hastaya bimanüel pelvik muayene 
yapınız 

     

8.  Spekulumun uygun şekilde vajene yerleştirilmesi      
9.  Tüm vajenin povidon iyot ile boyayın ve 5 dk bekleyin      
10.  Tek dişli ile serviks ön dudağın kavrayınız ve uterusu 

traksyona alınız 
     

11.  Histerometre ile uterusun uzunluğunu ölçünüz      
12.  RİA kollarını oturtmak için paketi yatay bir yüzeye koyunuz      
13.  RİA paketini açınız ve steril eldiven ile RİA’yı paketinden 

çıkarmadan, RİA’nın kollarını dış kılıfı içine sokunuz. 
     

14.  Histerometre ile RİA dış kılıfının uzunluğunu paketten 
çıkarmadan eşleştiriniz 

     

15.  RİA’yı paketten steril bir şekilde çıkartınız      
16.  Serviksin traksyona alınıp uterusun düz konuma getiriniz      
17.  Serviksi dikkatli şekilde inceleyiniz.      
18.  RİA’yı kılıfı ile birlikte vajen duvarlarına değdirmeden 

servikal kanaldan içeri uterusa yerleştiriniz. 
     

19.  RİA’nın dış kılıfını serviksten  çıkartırken aynı anda guide’ı 
sabit tutunuz. Guide’ı çıkarınız ve İpi serviksten 2 cm çıkacak 

     



şekilde kesiniz 
20.  Serviksin portio vajinalisini tam olarak görünüz ve povidon 

iyot ile tekrar yıkayınız. 
     

21.  Tekdişliyi çıkartınız ve kanama kontrolü yapınız      
22.  Spekulumu çıkartınız.      
23.  Hastaya ateş, ağrı vbz. semptom varlığında başvurmasını 

söyleyiniz 
     

24.  Bir ay sonra kontrole gelmesini söyleyiniz      
25.  Eldivenlerinizi çıkarıp tıbbi atık kutusuna atınız.      
26.  Hastaya işlemin bittiğini söyleyiniz.      
27.  Ellerinizi yıkayınız.      

*katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli puan almış olmalı (en az 20 puan) 
 
Eğitimcinin adı-soyadı 
Anabilim dalı: 
Puan: 
 


