• Krevní sraženina (trombóza) v žíle, paže Vás
může začít pobolívat, být citlivá a nateklá, promodrávat. Bolest i otok se může rozšířit až na krk.
• Krvácení 24h po zavedení je normální, později se
může objevit po zvedání těžkých břemen.
Pokud nastanou komplikace, co mám dělat?
Pokud jste hospitalizován, informujte ošetřující sestru nebo lékaře. Pokud jste propuštěný do domácího ošetřování, navštivte v pracovní době PICC tým
na ambulanci II. interní kliniky - garstroenterologické
a geriatrické (2IKaGER), mimo pracovní dobu na JIP
2IKaGER, a to v případě, že:
• Váš katétr nebo krytí se odlepilo, z místa vpichu
vytéká tekutina.
• Necítíte se dobře.
• Máte třesavku, zimnici, horečku.
• Paže s PICC katétrem je nateklá, nebo bolestivá,
začervenalá, s puchýřky.
Pokud je Vaše dojezdová vzdálenost do FNOL
velká, obraťte se na Urgentní příjem nebo pohotovostní službu nejbližší nemocnice.
Urgentní příjem nebo pohotovostní službu nejbližší
nemocnice navštivte, i v případě, že:
• Došlo k nechtěnému ustřižení katétru, katétr
zalomte, přilepte, a pokud se Vám začíná hůře
dýchat, volejte RZP (Rychlá zdravotnická pomoc).
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Tel: +420 588 445 129, +420 588 445 305.
Pacienti HOK v pracovní době od 07:00-15:30 h.
Tel.:+420 588 444 893

Jak se katétr vytahuje?
Pokud už PICC nebudete potřebovat, sestra či lékař
vytáhne katétr v poloze vleže a přiloží na místo
vpichu voděodolné krytí, které se ponechává
24h.
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EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

PROČ POTŘEBUJETE PICC KATÉTR

Tento informační leták byl vytvořen, aby Vám
a Vaší rodině pomohl porozumět, co to PICC
katétr je, jak se zavádí a jak o něj pečovat.
Tento katétr lze použít pro dlouhodobé podávání intravenózních (nitrožilních) léků jako jsou antibiotika,
chemoterapie, parenterální výživa a krevní transfuze.

CO JE PICC KATÉTR?
PICC katétr je „periferně inzertovaný (zavedený) centrální žilní katétr“.
PICC je dlouhá, tenká a ohebná hadička (okolo 50cm),
která se zavádí žilami na paži. Konec katétru dosahuje
do centrální horní duté žíly.

• PICC katétry jsou používány, pokud potřebujete
dostávat léky nitrožilně (např. antibiotika) na více
než 14 dní.
• Hlavní výhodou PICC katétru je, že jej lze ponechat
zavedené po celou dobu Vaší léčby bez nutnosti
opakovaného zavádění jiných druhů kanyl.
• Je velmi výhodný u pacientů, kteří mají křehké
a špatně viditelné žíly.

JAK SE PICC ZAVÁDÍ?

O katétr je nutné pečovat, abychom zabránili případným komplikacím. Krytí se vymění za 24h po zavedení
a následně za 7 dní, neurčí-li lékař či sestra specialistka jinak. Týdně Vám bude provedena:
• Výměna krytí na katétru (prevence infekce a vytažení)
• Proplach katétru sterilním fyziologickým roztokem
(prevence zablokování katétru)

ČASTÉ DOTAZY PACIENTŮ

Lékař nebo sestra specialistka Vám vysvětlí, jak zavedení katétru probíhá. Budete mít možnost prodiskutovat Vaše otázky. Pokud s výkonem souhlasíte, podepíšete informovaný souhlas. Zavedení PICC katétru není
operace, ale je prováděno za sterilních podmínek.
K výběru nejkvalitnější žíly na paži se používá ultrazvukový přístroj.

Mohu se s PICC katétrem koupat/sprchovat?
Přestože je katétr překrytý částečně voděodolnou
folií, je třeba obalit paži s PICC katétrem potravinářskou folií, nebo omotat igelitovým sáčkem a připevnit
gumičkami, pokud se budete koupat, tak paži s katétrem nesmíte ponořit pod vodu. Krytí i lumeny katétru je třeba udržet v suchu (prevence infekce).

• Lékař i sestra budou oblečeni do sterilního pláště
a mít na hlavě operační čepici a obličejovou masku.
• Paže bude natřena dezinfekčním roztokem a překryta sterilní rouškou. Poté se velkou rouškou
zakryje celé tělo.
• Před výkonem Vám bude místo zavedení katétru
místně znecitlivěno.
• Zavedení katétru trvá většinou 30-60 minut.
• Místo vpichu bude překryto voděodolnou folií.
• Po zavedení katétru, pokud lékař neurčí jinak, se
provede rentgenové vyšetření hrudníku k ověření
polohy katétru.

Co bych měl omezit?
Není třeba omezovat běžné denní aktivity a lehkou
práci doma i na zahradě. Není doporučena těžká práce (sekání dřeva, práce s křovinořezem, skládání uhlí,
mytí oken apod.) a nosit těžká břemena.
Není doporučeno plavat z důvodu možné infekce
a hrát golf či tenis. Pokud si nejste jistí, zeptejte se
ošetřujícího lékaře či sestry.

PO ZAVEDENÍ PICC KATÉTRU
Někdy po zavedení katétru může být paže citlivá,
okolí místa vpichu lehce zarudlé. Přiložení teplého
obkladu na paži Vám může pomoci. Citlivost by měla
vymizet do 2-7 dní.

PICC KATÉTR

NÁSLEDNÁ PÉČE O PICC KATÉTR

Jaké komplikace se mohou vyskytnout?
Komplikace s PICC katétrem bývají vzácné, přesto
o nich musíte vědět, zahrnují:
• Zánět žíly (flebitida) okolí místa vpichu i nad ním
může být citlivé, zarudlé a bolestivé.
• Infekce okolí místa vpichu zarudlé a bolestivé
nebo se objeví hnisavá sekrece. Můžete mít horečku (nad 38oC).

