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PICCLINE-KATETER – anvendelse trin for trin
Actioncard for sygeplejersker på stamafsnit


Hånddesinfektion / håndvask.



Injektionsport/membran desinficeres mekanisk med klorhexidinsprit
0,5% (uden glycerol) i min. 5 sec. før brug.



Sikre at klemskrue ALTID er lukket, når kateteret er ”åbent”.



Træk tilbage (sikrer at katetret ligger korrekt).



Sprøjt igennem med 10 ml NaCl 0,9%.



Tilslut medicin.



Efter medicinadministration gennemskylles med 20-30 ml. NaCl 0,9%.



Påsæt ny steril prop (hvis ikke der er påsat injektionsmembran).



Hånddesinfektion / håndvask.

HEPARINISERING:

Kun nødvendig, hvis kateteret ikke bruges igen indenfor 24 timer.
Herefter hver 7. dag.
SKIFTNING:

Injektionsmembran skiftes hver 4. dag eller ved synlig forudrening/blod
hvis kateter anvendes, - ellers 1 gang om ugen.

Indstikssted skal være synligt


Forbinding skiftes efter 3-5 timer efter anlæggelse. Herefter skiftes forbinding og Statlock hver 7. dag, eller hvis urent eller beskadiget.

BLODPRØVETAGNING:
Situationsafhængig, men bør minimeres på grund af risiko for trombedannelse

Tap et 5 ml spild - glas.

Derefter tages ønsket blodprøve. Herefter påsættes ny injektionsmembran/prop.

Skyl efter med 20-30 ml Natriumklorid.

Fællesklinik Thisted
2017
PICCLINE-KATETER – anvendelse trin for trin
Actioncard for sygeplejersker på stamafsnit
BADNING:


Klip plastpose til rør, sæt ud over forbinding og tape på hver side.

SEPONERING AF KATETERET:

Træk forsigtigt i venens retning. Ved modstand prøv evt. at skylle
eller varmt omslag på armen. Komprimér 2-3 minutter.
Ved mistanke om infektion sendes kateterspidsen til dyrkning.
I TILFÆLDE AF TILSTOPNING - trin for trin:


Luk klemskruen og tag injektionsmembranen af; Forsøg nu gennemskylning uden.



Tjek knæk på slange, alle haner åbne osv.



Bed patienten løfte arme skiftevis, rejse sig, sætte sig, rømme sig.



En simpel gennemskylning med 10-20 ml Nacl kan være nok til at
genoprette kateterets funktion.



Forsøg med 2 ml Nacl i 10 ml sprøjte; Træk stemplet let tilbage og
slip. Undertrykket kan evt. gavne ( = TOP-metoden ).



Prøv med heparinlås (5 ml Heparin 100 ie/ml).



For telefonvejledning eller tilsyn ring til:
Opvågningens udgående CVK-team (50598),
Vagthavende anæstesisygeplejerske (50451)
eller MAT-sygeplejersken (50608)
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