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PICC-line, skötsel och hantering - Lokal anvisning till
Vårdhandboken
KompletterarVårdhandboken,ämnesområde
PICC -line
*Lokal anvisningär ett styrandedokumentoch skavara länsgemensam*
**Lokal anvisningskavara ett komplementtill Vårdhandbokenoch hållas kortfattad**
***Rekommenderasatt lokal anvisninghålls till en sida (max två sidor)***

Innehåll
PICC-line, skötseloch hanteringav PowerPICCSOLO ................................
...........................
2
Kateterskötseloch spolrutiner................................
................................
................................
............2
Rekommendation................................
................................
................................
................................
2
Spolrutiner(rekommendation)................................
................................
................................
...........2
Vilandekateter................................
................................
................................
................................
.... 2
Kontroll av backflöde................................
................................
................................
...........................2
Injektionsventil................................
................................
................................
................................
.... 2
Omläggning................................
................................
................................
................................
.........3

16-1493Lokal Anvisning till Vårdhandboken

Sidan1 av 4

VERKSAMHETSSPECIFIK RUTIN

PICC-line, skötsel och hantering av PowerPICC SOLO
Kateterskötsel och spolrutiner
Vid all skötsel och hantering av central infart gäller lokala riktlinjer!
 En nylagd kateter kontrolleras och inspekteras under första dygnet vad
gäller ansamling av blod, vätska eller fukt under förbandet.

Rekommendation




Använd alltid strikt aseptisk teknik vid all hantering.
Omläggning och byte av förband samt Statlock mins 1 ggr/vecka.
Byt förbandet däremellan om det är kontaminerat, fuktigt eller lossnat.

Spolrutiner (rekommendation)







Använd aldrig mindre sprutor än 10 ml.
Spola innan proverna hanteras (så det inte blir stopp).
Använd alltid ren (fri från blodpartiklar) och steril 10 ml spruta vid renspolning och
spola med start-stopp teknik.
Spola med 5-10 ml Natriumklorid före, mellan och efter injektion eller infusion.
Spola med minst 40 ml Natriumklorid efter blodprovstagning, transfusion och
pareneteral nutrition.
Avsluta alltid spolning med positivt övertryck för att undvika återflöde av blod vid
kateterns ände.

Vilande kateter


Spolas med 40 ml steril isoton Natriumklorid 9 mg/ml var 7:e dag.

Kontroll av backflöde



Aspirera sakta och försiktigt 2 ml med 10 ml spruta, håll stilla 5-10 sekunder och
invänta blodretur.
Vid kraftig aspiration kan baksug uppstå vilket medför att valvet låser sig.

Injektionsventil




Injektionsventil som skapar positivt eller neutralt tryck rekommenderas.
Använd nållös injektionsventil, nål längre än 1,6 cm kan skada ventilen.
För att skapa ett positivt flöde in i katetern, spola försiktigt i ett flöde den
sista mm samtidigt som sprutan avlägsnas från injektionsventilen.
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Omläggning
1.

Avlägsna den gamla injektionsventilen, tvätta
runt kopplingen med Klorhexidinsprit 5
mg/ml, låt lufttorka.

2.

Spola igenom en ny steril injektionsventil och
anslut den på katetern, spola med
Natriumklorid.

3.

Avlägsna det semipermeabla förbandet
genom att använda ”stretchteknik” utifrån
injektionsventilen mot insticksstället.

4.

Inspektera insticksstället och kontrollera att
läget inte har förändrats.
Tvätta huden vid insticksstället med god
marginal med Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
Låt lufttorka.

5.

Förankra ev. katetern med
steril tejp (finns i StatLock-förpackningen)
för att säkerställa kateterläget under
omläggning.

6.

Öppna låset på StatLock-förbandet och lyft ur
katetern.
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7.

Tvätta området där förbandet har suttit med
god marginal och lufttorka.
Tvätta även katetern och låt lufttorka.

8.

Applicera medföljande hudskyddande medel.
Skinprep där det nya StatLockförbandet ska
fästas.
Låt huden lufttorka.

9.

Fäst kateteterns vingar i det nya
StatLockförbandet och stäng låsen.

10.

Avlägsna skyddspappret från förbandet och
applicera det på huden, en sida i taget.
Tag bort den tejp som ev. tillfälligt
förankrade katetern.

11.

Täck insticksstället och StatLockförband med
ett nytt sterilt semi-permeabelt förband.
Märk förbandet.

12.

Om katetern är vilande bör även
injektionsventil täckas med ytterligare ett
förband. Skydda med strumpa över förbandet,
typ tubifast.
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