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Sayın Editör,
Parmak replantasyonları sonrasında, gelişmesi ha-

linde, replant kaybının sık sebeplerinden biri de venöz 
yetersizliktir. Gelişen venöz stazın önüne geçebilmek ve 
venöz stazdan amputatın kaybedilmemesi için parsiyel 
veya total tırnak çekilmesi,1 pulpadan balık ağzı doku 
eksizyonu,2,3 uygulaması kolay olan ve sık tercih edilen 
yöntemler arasındadır. Bu yöntemler, venöz stazın ön-
lenmesinde yardımcı olabilmekte ancak bu sürekli topi-
kal heparin uygulaması ile kanamanın sürekli olması ile 
sağlanabilmektedir. Topikal heparin uygulanmasını ise 

kliniklerde sıklıkla belli saat periyodlarında (Örneğin 2 
saat) tırnak yatağına konmuş olan gazlı bezin heparinli 
serum fizyolojik ile nemlendirilmesi ile sağlanmaktadır. 
Yaklaşık 5-7 günde yeni venöz damar ağları anjiyoge-
nezin uyarılması ile oluştuğundan,4 bu sürece kadar 
topikal heparin uygulamasını sıklıkla devam ettirmek 
gerekmektedir. 

Biz topikal heparin uygulamasını düşük dozda ve 
sürekli hale getirecek, ek araç gerektirmeyecek basit 
bir sistem oluşturmak istedik ve bu amaçla her klinikte 
mevcut olan dijital ayarlı kontrollü i.v. sıvı enjeksiyonu 
için kullanılan infüzyon pompası cihazını (bodyguard 
pump 323) tercih ettik (Şekil 1). Yamano’nun tariflediği 
şekilde solüsyon (500 cc %0,9 NaCl içine 25.0000 ü / 5 cc 
heparin) hazırlandı2 ve serum setinin ucuna 22G mavi 
intraketin plastik kısmı takıldıktan sonra bunu tırnak ya-
tağına uygun şekilde adapte ederek, sürekli olarak böl-
geye infüzyon pompası aracılığı ile heparin uygulanması 
sağlandı (Şekil 2). Klinik uygulamalarımızda hasta uyu-
munda sıkıntı yaşamadık. Başlangıçta maserasyonun 
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çok oluşması üzerine verilen solüsyon miktarını azalttık 
ve infüzyon pompasını saatte 10 cc ayarlandığımızda 
ise maserasyonun önceye göre ciddi oranda azaldığını 
gördük. Bu aparat sayesinde tırnak yatağından sürekli 
olarak sızıntısal şekilde kanama sağladık.

Parmak replantasyonları sonucu venöz staz oluşan 
durumlarda, hazırladığımız sistemin tırnak çekimi son-
rası kullanılmasının venöz staz yükünü azaltmada etkili 
olacağı kanaatindeyiz.
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