PICC action card – information til hjemmesygeplejersken
INDIKATIONER

SKIFT AF VENTIL OG FIKSERING

Cook PICC-line er et perifert anlagt centralt venekateter. PICC-line anvendes til patienter med behov for intravenøs behandling afkort til mellemlang varighed.

Anvend altid aseptisk teknik, skift prop hver 3. dag,
hvis kateter anvendes, ellers 1 gang om ugen.
Skift fikseringsplaster 1 gang om ugen, eller hvis plasteret er urent eller beskadiget.

GENERELLE ANBEFALINGER
Anvend aldrig mindre end 10 ml sprøjter for at undgå
skader på kateter og patientens blodkar.

BLODPRØVETAGNING
Tap et 5 ml spildglas.

Kontrollér altid tilbageløb ved at trække sprøjtens
stempel 1-2 ml tilbage. Observerer du blod i sprøjten,
er der frit løb, og du skal skylle med en ren 10 ml
sprøjte.
Observér det hvide stykke ved indstikssted. Det må
ikke glide længere ud, end at 3 streger kan ses (3 er
ok). Er mere end 3 streger synlige, skal du kontakte
os.

SKYLNING
Skyl med 10 ml isotonisk natriumklorid efter administration af lægemidler.
Skyl med 20 ml efter blodprøvetagning, administration af ernæring eller transfusion. Læg derefter heparinlås (5 ml Heparin 100 IE/ml).

Tag derefter den ønskede blodprøve. Det kan gøres
på ventil eller på katetrets yderste spids. Ventilen skal
efterfølgende altid skiftes.
Skyl efter med 20 ml natriumklorid.

BAD
Klip en plastikpose til et rør, sæt røret ud over forbindingen og tape på hver side.

SEPONERING AF KATETERET
Træk forsigtigt i kateteret. Hvis du mærker modstand,
så prøv at skylle. Hvis det ikke hjælper, så kontakt os.
Komprimér i 2-3 minutter.

HEPARINISERING

Send kun kateteret til dyrkning, hvis du ser noget mistænkeligt. Ellers kassér det.

Hvis patienten får parenteral ernæring, skal der altid
lukkes med heparinlås. Bruges PICC-line kun til tynde
væsker, lukkes PICC-line kun med heparinlås, hvis
kateteret ikke bruges igen indenfor 24 timer.
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KONTAKT
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Medicinsk Gastroenterologisk
Sengeafsnit 9Ø
Tlf. 97 66 35 01
TPN-team
Tlf. 97 66 35 66
Vi træffes bedst:
Alle dage 7.00 - 23.00
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