
Soustředěno na péči o pacienty
s centrálním žilním katétrem*
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DALŠÍ KLÍČoVÉ PoStUPY PŘI PÉČI o CentRÁLnÍ ŽILnÍ KAtÉtR
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Okamžitě po jakémkoli úkonu, při kterém mohlo 
dojít ke styku s tělesnými tekutinami jako např.:

3a. Zavádění nebo odstraňování katétru
3b. odběr krve z katétru

1.  Indikace: Ujistěte se, že centrální žilní katétr je indikován. 
Pokud již katétr nadále není potřeba či již není indikován, 
odstraňte jej.

2. Zavedení katétru / péče o katétr / odstranění katétru
2.1 nezavádějte katétr do femorální žíly.
2.2  Před zavedení dezinfikujte kůži antiseptickým přípravkem 

(přednostně 2 % chlorhexidinglukonátu na alkoholové bázi).
2.3  Při zavádění používejte všechna sterilní bariérová opatření 

(čepici, ústenku, sterilní rukavice, sterilní plášť, velkou ster-
ilní krycí roušku).

2.4  Gázové krytí měňte každé 2 dny a transparentní krytí 
každých 7 dní. Krytí vyměňte vždy, když je viditelně 
znečištěné.

2.5  Sety a hadičky sloužící k podání krve, krevních produktů, 
chemoterapie a tukových emulzí vyměňte do 24 hodin 
od zahájení infuze. Zvažte výměnu všech ostatních setů 
a hadiček každých 96 hodin.

2.6  Při všech manipulacích s katétrem používejte aseptický 
postup (s bezdotykovou technikou).

2.7  mechanicky očistěte katétrový vstup otřením („Scrub the 
hub“) pomocí chlorhexidinglukonátu na alkoholové bázi, 
čistěte nejméně 15 sekund.

3.  Sledování: Zaznamenejte datum a čas zavedení katétru, 
odstranění a výměny krytí, každý den zaznamenávejte stav 
(vizuální vzhled) kůže v místě zavedení katétru.

*Podle posterů „WHo hand hygiene improvement approach“
URL: http://www.who.int/entity/gpsc/5may/en_PSP_GPSC1_5may_2015/en/index.html
© World Health organization 2015. Veškerá práva vyhrazena.

Bezprostředně před jakoukoli manipulací s katétrem a s ním souvisejícím systémem 
intravenózní medikace, jako např.:

2a  Zavádění katétru (před nasazením sterilních rukavic), odstraňování katétru (před 
nasazením čistých, nesterilních rukavic), výměna oděvu, odběr krve nebo před 
přípravou pomůcek potřebných pro tyto výkony

2b Přístup (otevření) do infuzní linky a infuzního systému
2c Příprava léčiva k infuzi do katétru.
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