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V případě, že váš blízký má zaveden cévní katétr, může lékař naordinovat podání léků do něj. Katétr je zaveden do
cévního řečiště a při manipulaci je nutné dodržovat postupy popsané ve videu. Při dodržování správného postupu
během manipulace je riziko komplikací malé a bezpečné pro vašeho blízkého i v domácím prostředí.
Cévních katétrů je několik, nejčastěji jsou vyvedeny na paži, na hrudníku nebo na stehně. Postup při aplikaci léků je u všech stejný.
Konec katétru je zakončen bezjehlovým vstupem, na který se již rovnou nasazuje stříkačka nebo konec infuzního setu. U pacientů,
kteří mají katétr uzavřen např. heparinovou zátkou, je nutné předem domluvit postup se sestrou nebo lékařem vašeho hospice.

Připravte si
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Rukavice
10 ml stříkačku s fyziologickým
roztokem
Stříkačku s lékem
Mulové čtverce
Dezinfekci

Umyjte si ruce. Nasaďte rukavice.
Zkontrolujte stříkačky a ujistěte se, že
uvnitř nejsou žádné vzduchové bubliny.
Pokud ano, stříkačku několikrát poklepejte prsty, otočte užší částí nahoru
a bubliny vytlačte ze stříkačky. Stříkačku vraťte do obalu a nechte si ji připravenou po ruce.

Konec katétru si podložte mulovým
čtvercem a dezinfekcí postříkejte
bezjehlový vstup.
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Stříkačku s lékem nasaďte na konec
katétru a mírně pootočte. Tak vám stříkačka nebude vyskakovat. Lék aplikujte
pomalu. Prázdnou stříkačku odpojte, vyhoďte a nasaďte stříkačku s fyziologickým roztokem. Katétr pomalu propláchněte celým obsahem fyziologického
roztoku a stříkačku odpojte a vyhoďte.

V případě, že je katétr opatřen bezpečnostní tlačkou, nezapomeňte ji otevřít
na označeném místě. Tlačku na katétru
zavřete.
Výborně!

Když si nebudete čímkoliv jisti, zavolejte
na linku vašeho hospice. Tam také
konzultujte, jak podávat více léků
zároveň.
Pokud nemůžete aplikovat obsah
stříkačky do katétru, aplikaci přerušte
a zkontrolujte, zda není katétr zalomený
nebo uzavřený tlačkou. Zopakujte
aplikaci léku. Při přetrvávání problému
s aplikací zavolejte o radu a pomoc na
linku vašeho hospice.

