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ÖZET

SUMMARY

GÝRÝÞ
Yanýklý dokunun erken tanjansiyel eksizyonunda
yanýk zemininden ve otogreft donor alanlarýndan
kaybedilen kan miktarý eksizyon uygulanan vücut yüzey
alan geniþliðini sýnýrlayan en önemli faktördür.
Turnike uygulamasý, lokal basý, 1,2 elevasyon,
kontrollü hipotansiyon,3 yanýk eskarýnýn karbondioksit
lazer ile ablasyonu4,5 ve topikal epinefrin,6-8 trombin, veya
fibrin yapýþtýrýcý9,10 uygulamalarý intraoperatif kan
kaybýný azaltmaya yönelik olarak kullanýlan
yöntemlerdir. Son yýllarda epinefrin hidroklorürün
yanýklý zeminde yanýk eskarý altýna veya greft donor

alanlarýnda ciltaltý infiltrasyonu ile intraoperatif kan
kayýplarýnýn azaltýlabileceðini ileri süren klinik
çalýþmalar olduðu gibi11-13 anlamlý bir etkisi olmadýðýný
savunanlar da vardýr.14 Çalýþmalarda deðerlendirmeye
alýnan hasta gruplarý ve yanýk eksizyonlarýnýn
zamanlamasýndaki farklýlýklar nedeniyle ciltaltý epinefrin
uygulamasýnýn yanýk cerrahisindeki etkinliðinin boyutu
üzerinde bir fikir birliði yoktur.
Biz bu prospektif klinik çalýþmamýzda, eriþkin yaþ
grubunda erken tanjansiyel eksizyon uygulanan akut
yanýklý hastalarda ciltaltý epinefrin hidroklorür
infiltrasyonunun intraoperatif kan kayýplarýný

Yanýk eksizyonunu sýnýrlayan en önemli faktör yanýklý alandan
ve greft donor alanlarýndan olan kanamadýr. Ciltaltý epinefrin
infiltrasyonu yanýk cerrahisinde intraoperatif kan kaybýný
azaltýcý bir yöntem olarak kullanýlmakta ve deðiþik sonuçlar
bildirilmektedir. Bu prospektif klinik çalýþmada, ciltaltý
epinefrin infiltrasyonunun erken tanjansiyel eksizyon ve
greftlemeye baðlý kan kaybýný azaltmadaki etkinliði
deðerlendirildi. Nisan 2000 ve Ekim 2003 arasýnda, erken
tanjansiyel eksizyon uygulanan 30 akut yanýklý hasta (26 erkek,
4 kadýn, ortalama yaþ 25,8) çalýþmaya dahil edildi. Epinefrin
infiltrasyon grubunda (n=20), 1/500 000 konsantrasyonda
epinefrin içeren serum fizyolojik solüsyonu gövde, uyluk, kol,
veya saçlý deri yerleþimli yanýk alanlarýna veya greft donor
alanlarýna, her %1 lik vücut yüzey alaný için 1ml/kg olacak
þekilde, ciltaltý infiltre edildi. On hasta kontrol grubu olarak
kullanýldý. Epinefrin infiltrasyon grubunda, kan kaybýnda
%25 lik ve verilen kan miktarýnda %48 lik bir azalma ve
ameliyat süresinde %12,3 lük bir artýþ saptandý. Epinefrin
infiltrasyonuna baðlý kayda deðer bir komplikasyon izlenmedi.
Ciltaltý epinefrin infiltrasyonunun erken tanjansiyel eksizyon
ve greftlemeye baðlý kan kayýplarýný azaltmada güvenli ve etkin
bir yöntem olduðu sonucuna varýldý.
Anahtar Kelimeler: Yanýk cerrahisi, erken tanjansiyel
eksizyon, kan kaybý , Epinefrin hidroklorür.

186

Subcutaneous Epinephrin Infiltration in Early Tangential
Excision of Acute Burns
Blood loss from the burned area and skin graft donor site is
the most important factor that limits the extent of burn excision. Subcutaneous epinephrine infiltration has been used in
burn surgery as a method for reduction of intraoperative blood
loss with variable results. In the present prospective clinical
study, the efficacy of subcutaneous infiltration of epinephrine
in reduction of blood loss due to early tangential excision
and skin grafting was evaluated. Between April 2000 and October 2003, 30 acute thermally injured patients (26 male, 4
female, mean ages 25.8) who underwent early tangential excision were included in the study. In the epinephrine infiltration group (n=20), physiologic saline solution with 1/500 000
epinephrin was infiltrated subcutaneously (1 ml/kg for each
% body surface area) in the burned areas or skin graft donor
sites localized on trunk, thigh, upper arm, or scalp. Ten patients served as control group. A 25%-reduction in blood loss,
a 48%-reduction in the amount of blood transfused and a
12.3%-increase in the overall operation time were determined
in the epinephrine infiltration group. No significant complication due to epinephrine infiltration was observed. It was
concluded that subcutaneous epinephrine infiltration was a
safe and effective method in reduction of blood loss due to
early tangential excision and grafting.
Key Words: Burn surgery, early tangential excision, blood
loss, Epinephrine hydrochloride.
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azaltmadaki etkinliðini ölçmeyi amaçladýk.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu prospektif çalýþma Nisan 2000 ile Kasým 2003
tarihleri arasýnda yanýk ünitemizde yatarak tedavi gören
30 akut yanýklý hastada gerçekleþtirildi. Çalýþmaya yaþlarý
15-50 arasýnda olan, eksizyon ve greftleme gerektiren
ikinci derece derin ve üçüncü derece yanýklý vücut yüzey
alaný (YVYA) %10-%25 arasýnda olan, yanýk sonrasý 35 gün içerisinde erken tanjansiyel eksizyon yapýlan,
turnike uygulanamayan saçlý deri, gövde, kol ve uyluk
bölgelerinde yanýk eksizyonu yapýlan veya bu
bölgelerden greft alýnan, haþlanma veya alev yanýklý
hastalar dahil edildi. Diabetes mellitus, hipertansiyon,
kanama diyatezi, renal, kardiak, pulmoner hastalýklarý
olanlar veya diðer yanýk etkenleri ile yananlar ve
inhalasyon yanýklarý çalýþmaya dahil edilmedi. Hastalar
epinefrin infiltrasyon grubu ve kontrol grubu olmak
üzere iki gruba ayrýldý. Çalýþma kriterlerine uyan hastalar
yanýk ünitesine yatýþ sýrasýna göre iki hasta epinefrin
infiltrasyonu, bir hasta kontrol grubunda olacak þekilde
gruplar oluþturuldu. Hastalarýn erken tanjansiyel
eksizyondan 24 saat önceki hemoglobin deðerleri (Hgb
0) kaydedildi. Hgb 0 düzeyleri 10 gr/dl nin altýndaki
hastalara ameliyat öncesinde kan transfüzyonu yapýldý.
Tüm olgularda anestezi indüksiyonunda 2 mg/kg
propofol, 1µg/kg fentanil, kas gevþemesi için 0,1 mg/kg
veküronyum bromid uygulandý. Ýdamede isofloron % 1,
O2+NO2 (40/60) kullanýldý. Gerekli oldukça veküronyum
bromid 2 mg verildi. Arteriyel kan gazý örneklemesi ile
hematokrit takibi yapýldý. Sývý replasmaný ortalama arter
basýncý ± % 10 aralýðýnda tutulacak þekilde kolloid ve
kristaloid sývýlar ile saðlandý. Epinefrin infiltrasyon
grubundaki hastalarýn gövde ve uyluklarýnda tanjansiyel
eksizyon yapýlacak yanýk alanlarýna ve deri grefti
alýnacak donör alanlara her % 1lik vücut yüzey alaný
için 1 ml/kg olacak þekilde içerisinde 1/500 000
konsantrasyonda epinefrin içeren serum fizyolojik
solüsyonu 0,8 mmlik infiltrasyon kanülü ile infiltrasyon
pompasý kullanýlarak ciltaltýna uygulandý. Kanülün giriþ
yerleri 15 no bistüri ile insize edildi ve mümkün
olduðunca yanýklý olmayan bölgeler tercih edildi.
Öncelikle greft donör alanlarýna infiltrasyon yapýldý ve
10-15 dakika beklendi. Ýnfiltrasyon bölgesindeki cilt
renginde soluklaþma gözlendi. Deri greftlerinin alýmýný
takiben donör alanlar %0,5 klorheksidin asetat
emdirilmiþ pansuman malzemesi ve pamuklu gazlý bez
ile kapatýlarak baskýlý sarýldý. Bu iþlemden hemen önce
eksizyon yapýlacak yanýklý alanlara epinefrin solüsyonu
infiltre edildi. Tanjansiyel eksizyon esnasýnda yanýklý
olmayan saðlam dokuya dek inildiðinin kararý zeminin
kanama paterni, parlak ve sarý renkli ciltaltý yað
dokusunun gözlenmesi, saðlam küçük kan damarlarýnýn
varlýðý ve tromboze damarlarýn bulunmamasý gibi
kriterler kullanýlarak verildi. Eksizyon yapýlan alanlara

epinefrinli serum fizyolojik emdirilmiþ batýn kompresleri
uygulandý. Daha sonra büyük kanama odaklarýnda
baðlama yöntemi, küçük kanama odaklarýnda bipolar
koter kullanarak kanama kontrolü saðlandý. Otogreftler
1:2 oranýnda meþlendikten sonra cilt stapleri ile
tanjansiyel eksizyon uygulanan zemine tespit edildi ve
greft donor alanlarýna benzer þekilde kapatýldý. Kontrol
grubunda ciltaltý epinefrin infiltrasyonu haricinde diðer
tüm iþlemler ayný idi. Turnike uygulanan önkol, el, bacak,
ve ayak yerleþimli yanýk alanlarýna erken tanjansiyel
eksizyon uygulandýðýnda heriki grupta da ciltaltý
epinefrin uygulanmadý. Ameliyat boyunca kalp hýzý,
arteriyel kan basýncý, saatlik idrar çýkýþý kaydedildi ve
olasý EKG deðiþiklikleri takip edildi. Ameliyat esnasýnda
ve sonrasýnda hemoglobin düzeyleri 10 gr/dl nin
üzerinde olacak þekilde taze tam kan transfüzyonu
uygulandý. Ameliyattan 48 saat sonraki hemoglobin
deðerleri (Hgb 2) kaydedildi. Hastanýn entübe edilmesi
ve ekstübe edilmesi arasýnda geçen ameliyat süresi de
kaydedildi.
Kan kaybýnýn hesaplanmasý
Erken tanjansiyel eksizyon iþleminde oluþan kan
kaybýný belirlemek için Budny ve arkadaþlarýnýn
tanýmladýklarý aþaðýdaki formül kullanýldý. 15
Total kan kaybý (TKK) (ml) = [ KH x ( Hgb0  Hgb2) ] + Tx
Hgb0
KH : Kan hacmi ( Yanýk öncesi vücut aðýrlýðý x 0.08) (ml)
Hgb0: Ameliyattan 24 saat önceki hemoglobin deðeri (g/dl)
Hgb2: Ameliyattan 48 saat sonraki hemoglobin deðeri(g/dl)
Tx
: Transfüze edilen kan miktarý (Erken tanjansiyel
eksizyondan 24 saat öncesi ve 48 saat sonrasý arasýndaki
dönemde verilen kan miktarý) (ml)

Ýstatistiksel Analiz
Çalýþmada elde edilen bulgular deðerlendirilirken,
istatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package for
Social Sciences for Windows 10.0) programý kullanýldý.
Tanýmlayýcý istatistiksel metotlarýn (Ortalama, Standart
sapma) yaný sýra niceliksel verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda
Mann Whitney U testi kullanýldý. Sonuçlar %95lik
güven aralýðýnda, anlamlýlýk p<0,05 düzeyinde
deðerlendirildi.
BULGULAR
Epinefrin infiltrasyon grubuna dahil edilen 20
hastanýn (17 erkek 3 kadýn) ortalama yaþlarý 26,3 (1948) ve toplam yanýklý vücut yüzey alanlarý ortalama %
36,2 (%25-%53) idi. Kontrol grubundaki 10 hastanýn (9
erkek 1 kadýn ) ortalama yaþlarý 24,8 (21-42) ve toplam
yanýklý vücut yüzey alanlarý ortalama %34,8 (%27-%48)
idi. Hastalarýn tamamý yaþadý ve iyileþmelerini takiben
taburcu edildi. ETE+otogreftleme uygulanan alanlarda
greft tutma oraný tüm hastalarda %95 in üzerinde idi ve
187
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her iki grup arasýnda anlamlý bir fark gözlenmedi.
Çalýþmada bir oturumda infiltre edilen toplam
epinefrinli solusyon miktarý maksimum 1550 ml ve
minimum 880 ml olmak üzere ortalama 1125 ml idi.
Hastalarýn
saatlik
idrar
çýkýþý
ve
elektrokardiyografilerinde ameliyat boyunca herhangi bir
patoloji saptanmaz iken, epinefrin grubundaki 7 hastada
ortalama kan basýncýnda ve kalp atým hýzlarýnda ameliyat
giriþ deðerlerinin %20 sini aþmayan ve özel bir tedavi
gerektirmeyen artýþ gözlendi.
Otogreftleme gerektiren toplam yanýklý vücut yüzey
alanlarý, erken tanjansiyel eksizyon + otogreftleme
uygulanan yanýk alanlarýnýn yüzdeleri, ameliyat süresi,
greftlenen her %1 yanýklý alana düþen kanama miktarlarý
ile transfüzyon yapýlan kan miktarlarý Tablo 1 de
gösterilmiþtir. Epinefrin infiltrasyon grubu ve kontrol
grubu arasýnda otogreftleme gerektiren toplam yanýklý
vücut yüzey alaný ve ETE+otogreftleme uygulanan
alanlar bakýmýndan istatistiksel olarak anlamlý bir fark
yoktu (p> 0,05).

en önemli etken yanýklý dokularýn eksizyonu sýrasýnda
oluþan kan kayýplarýdýr. Yeterli kan bankasý desteði
bulunsa dahi aþýrý kan transfüzyonuna baðlý
komplikasyonlarýn görülme olasýlýðýnýn artmasý bir
oturumda güvenli bir þekilde eksize edilebilecek yanýklý
alan miktarýný sýnýrlamaktadýr. Verilen kan miktarý
arttýkça viral hastalýk nakli, 16,17 pulmoner
disfonksiyonlar,18 immünosüpresyon,19,20 bakteriyel
enfeksiyon ve bunlara baðlý ölüm görülme sýklýðýnýn
arttýðý21 bilinmektedir.
Yanýklý dokunun eksizyonunun yanýk sonrasý ilk 5
günlük erken dönemde ve tanjansiyel þekilde yapýlmasý
ile intraoperatif kan kayýplarýnýn, komplikasyon
oranlarýnýn, hastanede kalýþ süresinin ve toplam tedavi
maliyetinin azaldýðý ve daha iyi estetik ve fonksiyonel
sonuçlar alýndýðý gösterilmiþtir. 22 Nevar ki erken
dönemde yapýlmýþ olsa dahi tanjansiyel eksizyona baðlý
kan kayýplarý, hastanýn genel durumu, ameliyat süresi
ve deri yedeklerinin bulunabilirliði gibi diðer faktörlerle
birlikte, eksizyon geniþliðini sýnýrlayan birincil etken
o l m a y a
d e v a m
Tablo 1: Gruplardaki tespit edilen deðiþkenler (±standart sapma)
etmektedir.
Bu nedenle
Otogreftleme ETE+
Ameliyat
Kan kaybý
Transfüze
biz de erken
gerektiren
otogreftleme süresi
(ml/%1
edilen kan
tanjansiyel
YVYA*
uygulanan
(dakika)**
greftlenen
miktarý (ünite
(%)
YVYA*
yanýklý alan)** %1 greftlenen yanýklý alan**
eksizyon
uygulayaKontrol grubu
19.35±3.04
8.49±1.33
147.7±9.78 119.6±16.48
0.5402±0.1399
bileceðimiz
Epinefrin grubu 18.40±3.59
9.16±1.22
165.9±7.80 89.7±13.63
0.2621±0.0086
hastalardan
bir çalýþma
YVYA: Yanýklý vücut yüzey alaný
g r u b u
*: Gruplar arasýnda p>0.05, **: Gruplar arasýnda p<0.001
oluþturduk.
Böylelikle
Ameliyat süreleri karþýlaþtýrýldýðýnda epinefrin
hem hastalara en iyi tedavi yöntemini uygulamýþ hem de
grubundaki artýþ kontrol grubuna göre anlamlý idi
çalýþma grubunu daha da standardize etmiþ olduk. Genel
(p<0,001).
durumlarýndaki bozukluk nedeniyle erken cerrahi giriþim
Gruplar arasýnda greftlenen her %1 lik yanýk alanýna
yapamadýðýmýz çok geniþ yanýklý hastalarý veya sadece
düþen kan kaybý miktarý ve transfüzyon yapýlan kan
eksizyon yapýp homogreftleme yaptýðýmýz hastalarý ise
miktarý bakýmýndan anlamlý farklar vardý (p< 0,001).
gruplarýn standardize edilmesi amacý ile çalýþma dýþýnda
Epinefrin grubunda %1lik ETE+otogreftleme
tuttuk. Yine ayný nedenle, geç dönemde yapýlan
uygulanan yanýklý alan baþýna kaybedilen kan miktarý
eksizyonlarý da çalýþmaya almadýk. Cilt altý epinefrin
kontrol grubuna göre % 25 azalýrken, hastaya verilen
uygulamasýnýn etkisini daha iyi deðerlendirebilmek için
kan miktarý da % 48 azalmýþtý. Ameliyat sonrasý dönemde
gruplarý oluþturduðumuz hastalarýn yanýk özelliklerinin
rebound kanama olarak nitelenebilecek bir kanama ne
birbirine benzer olmasýna çalýþtýk. Otogreftleme
greftlenen alanlarda ne de greft donör alanlarýnda
gerektiren toplam YVYA ile ETE + otogreftleme
gözlenmedi.
uygulanan YVYA karþýlaþtýrýldýðýnda anlamlý bir fark
olmamasý gruplar arasýnda standardizasyonu
TARTIÞMA
saðladýðýmýzý göstermektedir.
Greftleme gerektiren derin cilt yanýklarýnýn
Tanjansiyel eksizyon sýrasýnda canlý dokuya
tedavisinde amaç mümkün olan en kýsa sürede yanýk
ulaþýldýðýnýn en iyi göstergesi yataktaki yaygýn kanama
eskarýnýn vücuttan uzaklaþtýrýlmasý ve bu alanlarýn
paternidir. Ciltaltý epinefrin infiltrasyonu sonrasýnda
otogreftler ile kapatýlarak hastanýn yanýk öncesi
eksizyon uygulanan yatakta kanama azalmýþ ancak
fonksiyonlarýna kavuþturulmasýdýr. Geniþ yanýklarda tüm
tamamen durmamýþtýr. Eksizyon yataðý diðer klinik
yanýklý alanlarýn bir oturumda eksizyonunu sýnýrlayan
kriterlerle birlikte gözlendiðinde canlý dokuya ulaþýlýp
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ulaþýlmadýðýnýn belirlenmesinde bir güçlük
çekilmemiþtir. Diðer taraftan, küçük kanama odaklarý
epinefrin etkisi ile gizlendiði için hemostaz gerektiren
büyük kanama odaklarý daha kolay belirlenmiþ ve
kanama kontrolü saðlanabilmiþtir ki bu da yöntemin bir
diðer avantajý olarak kabul edilebilir.
Epinefrin infiltrasyon grubunda ortalama ameliyat
süresinin kontrol grubuna göre %10 uzamýþ olmasýnda
özellikle ilk olgularda epinefrin infiltrasyonu için
harcanan sürenin fazla olmasýnýn etkisi vardýr. Zamanla
deneyim kazanýldýkça bu süreyi azaltmak mümkündür.
Diðer taraftan, epinefrin infiltrasyonu sonrasý kanama
kontrolünün daha kolay ve kýsa sürede olmasý toplam
ameliyat süresinde epinefrin infiltrasyonu için harcanan
zamaný dengeleyebilecek bir etken olabilir.
Geniþ yanýklarda kardiyovasküler sistemin de
etkilendiði ve hastalarýn sað kalým oranlarý belirleyici
bir rol oynadýðý bilinmektedir. 23 Yapýlan deneysel
çalýþmalarda geniþ yanýklarda kalp kasýnýn â-adrenerjik
cevabýnýn azalmasýna baðlý olarak miyokardiyal
kontraktilitenin ve diastolik relaksasyonun olumsuz
etkilendiði gösterilmiþtir. 24,25 McQuitty ve arkadaþlarýnýn
yaptýðý çalýþmada, topikal ve ciltaltý uygulanan epinefrin
ile ciddi yanýklý hastalarda ki kalp kasýnýn â-adrenerjik
desensitizasyonun artmadýðý ve kardiovasküler sistemi
olumsuz etkilemediði gösterilmiþtir. 26 Çalýþmamýzda
epinefrin infiltrasyon grubundaki bazý hastalarda kalp
hýzýnda ve kan basýncýnda minimal düzeyde artýþ
gözlense de hiç bir hastanýn hemodinamisi
bozulmamýþtýr. Bir ameliyatta ciltaltý infiltre ettiðimiz
maksimum epinefrinli solüsyon miktarý olan 1550 ml
dahi rutin liposuction uygulamalarýndaki miktarlar göz
önüne alýndýðýnda çok büyük bir miktar deðildir ve
güvenli sýnýrlar içerisinde kalmaktadýr. Ancak yanýklý
hastalarýn hipermetabolik durumda olmalarý ve eþlik eden
endokrin yanýtlar nedeniyle liposuction hastalarýndan
farklýdýrlar. Yanýklý hastalarda güvenli þekilde
uygulanabilecek epinefrinli solusyon miktarýnýn üst sýnýrý
bilinmemektedir. Bu nedenle biz de çalýþmamýzda
epinefrin infiltrasyon ve tanjansiyel eksizyon miktarlarýný
nispeten sýnýrlý tuttuk. Diðer taraftan, özellikle yaþlý ve
eþlik eden kardiyovasküler hastalýklarý olan yanýklý
hastalarda epinefrinin hipertansiyon veya aritmi gibi olasý
yan etkilerinden kaçýnmak için 15-50 yaþlarý arasýnda
ve baþka eþlik eden hastalýðý olmayan yanýklý hastalarý
çalýþmaya dahil ettik.
Ýngilizce literatürde bu konuda yapýlan çalýþmalar
incelendiðinde; Beausang ve arkadaþlarý, 11 küçük ve orta
derece yanýklý çocuk hastalarda yaptýklarý prospektif
çalýþmada yanýklý alan ve donör alan cilt altýna epinefrin
uygulamasý ile kanama miktarýný anlamlý bir þekilde
azalttýklarýný bildirdiler. Sheridan ve arkadaþlarý,12 akut
yanýklý 25 çocuk hastada yaptýklarý prospektif çalýþmada,
sadece gövde yerleþimli ve vücut yüzey alanýnýn ortalama
%12 sini tutan yanýklý alanlara ciltaltý epinefrin

infiltrasyonu ile kanama miktarýný azaltarak kan
transfüzyon gereksinimini ortadan kaldýrabildiklerini
bildirdiler. Robertson ve arkadaþlarý13 eriþkin yaþ grubu
yanýklý hastalarda yaptýklarý çalýþmada, yanýklý doku altý
ve ciltaltý epinefrin uygulamasý ile kanama miktarýný ve
verilen kan miktarýný, operasyon süresinde herhangi bir
uzama olmaksýzýn, % 50 oranýnda azalttýklarýný
bildirmiþlerdir. Barret ve arkadaþlarý 14 ise cilt altý
epinefrin uygulamasýnýn kanama miktarýnda bir
deðiþiklik oluþturmadýðýný savunmaktadýrlar ancak
çalýþmalarýnda cilt altý epinefrin uygulamasý yanýnda hem
epinefrin uygulanan gruba hem de kontrol grubuna
kanama kontrolü amacý ile trombin uygulamýþlardýr.
Sunulan çalýþmada epinefrin infiltrasyon grubunda
kan kaybý %25 azalýrken, ayný hasta grubunda
transfüzyon yapýlan kan miktarýndaki azalma %48 gibi
daha fazla bir oranda olmuþtur. Ýntraoperatif kan kaybý
azaltýldýðýnda bazý hastalarýn kan hemoglobin düzeyleri
kan transfüzyonu için eþik deðer olan 10 g/dl nin
üzerinde veya hemen altýnda kalmýþ ve bu hastalara ya
hiç kan verilmemiþ ya da bir ünite kan verilmiþtir. Bu
nedenle kan transfüzyon miktarýndaki azalma oraný daha
fazla olmuþtur.
SONUÇ
Akut cilt yanýklarýnýn erken tanjansiyel
eksizyon+greftleme ameliyatlarýnda turnike
uygulanamayan alanlarda ciltaltý epinefrin
infiltrasyonunun kan kaybýný azaltmada basit, etkin ve
güvenli bir yöntem olduðu sonucuna varýldý.
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