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INTRODUCTION: We are in the fourth class. In 
our internship, according to the statement of 
some nurse, especially Family Health Center, 
give an injection can be done while the patient is 
standing. We were surprised because we knew it 
was very dangerous for both the patient and us.
Intramuscular injections are a common nursing 
function. Although considered a simple technique 
if intramuscular injections are not done in some 
way, very serious complications can occur.
METHOD: Dorsogluteal site an application 
of intramuscular injection is often a site. It is 
suggested that ventrogluteal the site using an 
alternative to the site because dorsogluteal site 
caused injection sciatic nerve.
Ventrogluteal region is an injection site 
containing the gluteus medius and gluteus 
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KAS IÇI ENJEKSIYONDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR

EVIDENCE-BASED PRACTICES IN INTRAMUSCULAR 
INJECTION

ÖZET: Intramüsküler enjeksiyonlar yaygın bir 
hemşirelik işlevidir. Basit bir teknik olarak düşü-
nülmesine rağmen, intramüsküler enjeksiyonlar 
dikkatli bir şekilde yapılmadığı takdirde çok ciddi 
komplikasyonlar ortaya çıkarabilmektedir. Dor-
sogluteal bölge kas içi uygulamalarında sıklıkla 
kullanılır. Dorsogluteal bölgeye enjeksiyon siyatik 
sinir yaralanmasına neden olabileceğinden, bu 
bölgeye alternatif olarak ventrogluteal bölgenin 
kullanımı önerilmektedir.
Bu derlemede öncelikle ventrogluteal bölgenin 
eğitimde önemine; sonra hemşirelik uygulama-
larında kanıta dayalı ve modern uygulamaların 
kullanılmasına dikkat çekmek istiyoruz. Son 
olarak hemşireler ve hemşirelik öğrencileri tara-
fından, ventrogluteal bölge ve dorsogluteal bölge 
arasındaki farklılıklara dikkat çekilmesini hedef-
liyoruz.
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minimus muscles. This region can be used in 
adults and children. Causes of the Ventrogluteal 
region to be the most reliable site for injection; 
the absence of nerves and blood vessels in this 
region, to be away from the bone prominences 
and the possibility of administration of the drug 
to subcutaneous tissue is low.
According to the results of the research 
conducted by, for example, in 2014; As the result 
of the study, 85.9% of the nurses were detected 
to use dorsogluteal site mostly and 63.3% were 
detected to never use ventrogluteal site.
Examining the reasons why nurses do not use 
this area, believe that the ventrogluteal region 
is not as safe as the dorsogluteal region and 
difficulties in identifying this region are shown. 
In addition, when injected into this region, the 
majority of nurses think that they can harm the 
patient.
Intramuscular administration to the 
Ventrogluteal region

I. Find the big thoracanter of the femur.
ii. Find the anterior iliac spine.
iii. Put your prey on the thoracanter. Head
anteior iliak ‘V ma with your middle finger.
iv. Injection zone sign and middle finger
remaining space.
vi. Stretch the skin.
vi. Injector with pen 90 degrees Get in the 

vault.
vii. Give the area up to 3 ml of fluid. 

CONCLUSION: In nursing education, it should be 
emphasized that in the selection of injection site, 
the ventrogluteal region should be considered as 
the first choice rather than as an alternative to 
the dorsogluteal region.
In this review, we want to draw attention to the 
importance of education in evidence-based 
practices and we want to prefer modern methods 
rather than traditional methods of people.

GİRİŞ: Her ne kadar yapılan araştırmalar vent-
rogluteal bölgenin daha rahat ve daha güvenli bir 
bölge olduğunu gösteriyor olsa da hemşireler ve 
hemşirelik öğrencileri dorsogluteal bölgeyi tercih 
ediyor. Hemşireler ve hemşirelik öğrencilerinin 
ventrogluteal bölgeyi tercih etmemesinin birçok 
sebebi var. Bunlardan bazıları; hemşireler ve 
hemşirelik öğrencilerinin ventrogluteal bölgenin 
dorsogluteal bölge kadar güvenli olduğuna inan-
mamaları ve ventrogluteal bölgenin tespitinin zor 
olduğunu düşünüyor olmalarıdır. Ayrıca bu böl-
geye enjeksiyon yapıldığı takdirde hastaya zarar 
verebileceklerini de düşünmektedirler.
Materiyeller ve Methodlar: Ventrogluteal bölge, 
gluteus medius ve gluteus minimus kaslarını 
içeren bir enjeksiyon bölgesidir. Bu bölge erişkin-
lerde ve çocuklarda kullanılabilir. Ventrogluteal 
bölgenin enjeksiyon uygulamasında en güvenilir 
bölge olmasının nedenleri; bu bölgede sinirlerin 
ve kan damarlarının bulunmaması, kemik çıkın-
tılarından uzak olması ve ilacın subkutan dokuya 
verilme olasılığının düşük olmasıdır.
Ventrogluteal bölgeye intramüsküler uygulama 

i. Femurun büyük torakanterini bul.
ii. Anterior iliak spinayı bul.
iii. Avcunu torakanterin üzerine yerleştir. Baş 

parmağın anteior iliak spinayı gösterirken, 
işaret parmak orta parmağın ile ‘V’ yap.

iv. Enjeksiyon bölgesi işaret ve orta parmağının 
arasında kalan alan.

v. Deriyi gerdir.
vi. Enjektörü kalem gibi tutarak 90 derece açı 

ile kasa gir.
vii. Bölgeye en fazla 3 ml sıvı ver.

SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR: Hemşirelik eğiti-
minde, ventrogluteal bölgenin enjeksiyon bölgesi 
seçiminde dorsogluteal bölge yerine ilk seçenek 
olarak düşünülmeli ve ventrogluteal bölge dor-
sogluteal bölgeye alternatif bir yöntem olarak 
tercih edilmemelidir.


