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Kompetence při ošetřování 

• Písemně pověřená
• Proškolená
• Odpovědná



  

Pracovní postup
• Mechanická očista
• Dezinfekce 
• Vpich ( port ) 
• Aspirace ( odstranění hep. zátky )
• Kontrola průchodnosti
• Aplikace / odběr
• Proplach
• Odstranění jehly ( port )
• Ošetření místa vpichu ( port )



  

Volba materiálu
• Dezinfekce
• Stříkačka
• Jehla ( port )
• Fixační materiál
• Obvazový materiál



  

Výběr jehly
1. Velikost
2. Tvar : a) rovná

b) pravoúhlá
c) pravoúhlá se setem
d) křidélková pravoúhlá
c) s podkladovým materiálem



  



  



  



  

Fixační materiál
• Sterilní
• Přilnavý
• Průhledný
• Paropropustný



  

Kontrola průchodnosti.

• Od 1 do 3 měsíců
• Aspirace ( odstranění heparinu )
• Proplach ( F 1/1 )
• Heparin

Pozor při volbě injekční stříkačky optimální 5 ml.



  

Odběr / aplikace

• Vhodná jehla
• Proplach po odběru krve
• Proplach mezi jednotlivými léky
• Vždy po ukončení výkonu proplach a 

aplikace hepar. zátky dle objemu 
daného systému



  

Jak proplachovat

• Vždy po odběru krve nebo podání léků 
proplach F 1/1 a to až 20 ml.

• Aplikace heparin. zátky  dle objemu.
• Při krátkodobém přerušení infuze 

Heparinový proplach ( 100j / 100 ml.).

Před pokračováním odstranit proplach a 
zkontrolovat polohu jehly. 



  

Komplikace
• Perioperační, spojené se zaváděním :

PNO, krvácení, poranění, embolie, poruchy 
rytmu, malpozice 

• Časné pooperační – do začátku aplikace :
odlomení + embolizace katetru, pich-off

• Pozdní :
infekce, tromboza, fibrinové pouzdro, dekubitus



  



  



  



  



  

„Pinch-off“ – časná známka



  



  

Nejčastější komplikace a 
jejich řešení

1. Zalomení kanyly
2. Ucpání kanyly
3. Paraportální aplikace
4. Zánět
5. Dekubitus - exfoliace kůže



  

Zalomení kanyly

1. Zpolohování kanyly
2. Manipulace horní končetinou
3. RTG kontrola



  

Ucpání kanyly
1. Zjistit čas poslední bezproblémové 

aplikace
2. Zjistit pravděpodobnou látku, která 

kanylu ucpala
3. Angiokontrola
4. Rozpuštění ucpávky



  



  

Paraportální aplikace
• Zjistit množství a druh aplikované látky
• Odsátí látky
• Proplach a naředění látky
• Protizánětlivá léčba
• Kontrola okolí portu s odstupem 24 – 48 hod.



  

Záznam o aplikaci, proplachu a 
ošetření

• Zaznamenávat datum a čas aplikace, druh 
podané látky a průběh aplikace

• Vždy zapisovat množství podaného 
Heparinu

• Optimální zaznamenávat nejen do 
dokumentace, ale i do kartičky



  



  

            Jak může sestra  ovlivnit  průběh hojení ?    
     Výběrem materiálů k lokálnímu 

    ošetření: 



  

 
 

   Jak může sestra  ovlivnit  průběh hojení ? 

    Kontrolou stavu rány:

    Rozhodnutím o extrakci stehů:

       Výběrem prostředků po extrakci stehů: 



  

   

 Edukací ošetřujícího personálu:

 Jak může sestra  ovlivnit  průběh hojení ? 

Edukací pacienta:



  

            Komplikace po zavedení :

    HEMATOM - rozsah, lokalita:  

Řešení: Hirudoid gel 



  

             Komplikace po zavedení :

ALERGICKÁ reakce na náplast: 

Řešení: magistraliter (Desitine)
hydrogel jako film



  

         Komplikace po zavedení :

 přetrvávající SECERNACE 

  Řešení: Inadine drén
hydrogel Nu-gel



  

                 Komplikace po zavedení portu:

               přetrvávající ERYTÉM:

         Řešení: Inadine drén



  

               Komplikace po zavedení portu:

DEHISCENCE různého rozsahu:

Řešení: antiseptický obvaz,
 alginát

   hydrogel s alginátem



  

                Komplikace po zavedení portu:

       SEKVESTRACE v lokalitě:  

Řešení: 
hydrogel

neadheretní obvaz



  

             Komplikace po zavedení portu:

Dekubitus: 
vnitřní příčiny

     vnější příčiny:



  

                     Komplikace po zavedení portu:

  NEKROTIZACE různého rozsahu: 

Řešení: hydrogel, 
překrytí antiseptickým obvazem, 

neadherentním obvazem



  

          Komplikace po zavedení portu: 

      Nevstřebatelný  HEMATOM

Řešení: 
chirurgické vypuštění

hydrogel (Nu-gel)



  

Biochemické hodnocení: 

 období září - říjen 2003
 počet pacientů – 30

 albumin
 prealbumin
 CRP

http://www.surfactant.co.kr/image/test%20tube.jpg


  

Biochemické hodnocení:
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Závěr

• Nejlepší léčba komplikací je prevence.
• Komplikace mohou přerušit chronickou 

léčbu původního onemocnění.
• Při výskytu komplikací zahájení včasné a 

vhodné terapie.
• Myslet na to, během léčby komplikací je 

znemožněná aplikace.


