Intravaskulære katetre på AAUH, Thisted (Pia Christiansen, AN-TH maj 2018)
Navn / emne
Længde
Holdbarhed
Valg af anlæggelses sted

Anlæggelse

Anvendelse

Anvendes IKKE til

Røntgen kontrol
Displacering
Flebit
Forbindingsskift
Fixering

Blodprøvetagning
Katetre der ikke er i
brug dagligt
Seponering

PVK = Perifert
venekateter
3 – 4,5 cm
Individuel klinisk skøn,
typisk 1 – 5 dage
Mindre vener på
overekstremiteter
foretrækkes
På sengeafsnit af
sygeplejerske

Midline Kateter =
perifert venekateter
8 – 15 cm
Op til 29 dage

PICC Line Kateter =
centralt kateter
30 – 50 cm
Op til 1½ år

Større vener på armen,
ofte overarmen
Ultralyds vejledt

Større vene på
overarmen
Ultralyds vejledt

På opvågningsafsnit af
special uddannet
anæstesisygeplejerske
Behov for
Behov for
korterevarende
længerevarende
intravenøs adgang.
intravenøs adgang.
Medikamina som ikke er Vævsirriterende
vævsirriterende.
antibiotica.
Blod
Kontrast til Ct-scanning.
– dog kun F4 (Ikke F2)
Blod
Total Parenteral
Ernæring = TPN Perifer
1300 kcal
Infusionsvæsker med
Infusionsvæsker med
osmolaritet > 500
osmolaritet > 500
mOsm/l
mOsm/l
Infektionsvæsker med
Infektionsvæsker med
pH <5 og > 9
pH <5 og > 9
Total Parenteral
Total Parenteral
Ernæring = TPN
Ernæring = TPN 1100
kcal og 2200 kcal
Nej
Nej
Relativt hyppigt
Relativt sjældent
Relativt hyppigt
Relativ sjældent
Ved behov
Hver 7. dag
Steril transparent
Statlock/griplock + Steril
semipermeabel plaster
transparent
semipermeabel plaster
Bør ikke anvendes
Bør ikke anvendes
Skylles dgl med 10 ml
Skylles dgl med 10 ml
NaCl
Nacl
Når der ikke længere er Når der ikke længere er
indikation for det.
indikation for det.
Træk forsigtigt i venens Træk forsigtigt i venens
retning, komprimer.
retning, komprimer.
Dækkes af sterilt plaster Dækkes af sterilt plaster

På opvågningsafsnit af
special uddannet
anæstesisygeplejerske
Behov for
længerevarende
intravenøs adgang.
Vævsirriterende
medikamina og
infusionsvæsker.
Total Parenteral
ernæring = TPN
Kontrast til CT-scanning.
Blod

Ja
Aldrig
Sjældent
Hver 7. dag
Statlock + Steril
transparent
semipermeabel plaster
Bør ikke anvendes
Hepariniseres, gentages
herefter hver 7. dag
Når der ikke længere er
indikation for det.
Træk forsigtigt i venens
retning, komprimer.
Dækkes af sterilt plaster

