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Bakgrund
Perifer kärlaccess är många gånger avgörande för såväl provtagning som
administrering av läkemedel. I de fall där det är svårt att anlägga perifer access
övervägs inte sällan centralvenös kateter. Ett alternativ till centralvenös kateter kan
vara långtids PVK ”PowerGlide”, en speciell perifer kateter som kan sitta längre än
traditionell PVK.
Indikationer
 Införsel av läkemedel med pH-värden mellan 5 och 9 (i likhet med PVK).
 Kontinuerlig provtagning.
 Blodtransfusioner.
 Venösa blodgaser.
 Högflödeskontrast i samband med CT.
 Total Parenteral Nutrition, TPN för perifert bruk.










Specifika egenskaper
För intravenös behandling upp till 30 dagar.
Anläggs företrädelsevis på armens djupa vener med hjälp av ultraljud.
Godkänd för höga flöden, vilket innebär att kontrastmedel kan ges via denna
infart (godkänt flöde finns angivet på katetern).
Avsedda för provtagning. Ska spolas med 2 x 10 ml NaCl-sprutor efter
provtagning!
Omläggning var 7:e dag med specialförband, StatLock, avsett för långtids-PVK.
Aseptisk teknik gäller.
Spolas dagligen med 2 x 10 ml NaCl för att förhindra ocklusion.
Ej avsedd för cytostatika eller andra kraftigt kärlretande läkemedel.
Skall vara tydligt märkt med ”Långtids-PVK” alt Midline samt datum för att inte
förväxlas med PICC-line eller vanlig PVK. Skall dokumenteras i NCS som in/ut.
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Anläggning
PICC-lineteamet och narkosläkare.
Genomförs med aseptisk teknik under guidning av ultraljud.
 Vid kärlträff erhålls retur.
 Det är i detta läge viktigt att vinkla ner PowerGlide, katetern i planare läge, för
att med hjälp av ultraljudet, guida mandrängen ytterligare någon centimeter in i
blodbanan.
 Därefter aktiveras den integrerade guidewiren och katetern förs över wiren in i
blodbanan.
 Slutligen avlägsnas den yttre kassetten (med guidewire och mandräng). Kvar
finns själva katetern och en propp med 2 vingar som förhindrar blodretur.
 Denna propp avlägsnas och en 3-vägskran kopplas till katetern.













Skötsel
Omläggning 1 ggr/vecka. Använd aseptisk teknik.
Avlägsna tidigare förband.
Tvätta rent vid insticksstället med Klorhexidinsprit.
Placera Statlock stabilisatorn på kateterporten, vilken trycks på plats över
kateterporten. Den mindre klacken på katetern skall fästas i spåren på
Statlockförbandet.
Avlägsna därefter skyddspapperet och fäst Statlockförbandet mot huden.
Byt Swan-lock 1 ggr/vecka.
Lägg om med ett semipermiabelt förband (Tegaderm).
Märk med långtids-PVK + datum för omläggning.
Katetern skall spolas igenom dagligen med 2 x 10 ml NaCl.
Katetern spolas med 2 x 10 ml NaCl, före och efter läkemedelsadministrering/
provtagning. Spola aldrig mot kraftigt motstånd.
Vid eventuell ocklusion i katetern kan Actilyse användas enligt läkarordination.
Byt dagligen slang med 3-vägs kran.

Avlägsnande av katetern
Katetern avlägsnas på samma sätt som en vanlig PVK. Vid eventuellt motstånd kan
en varm kompress eller handske appliceras på huden ovan insticksstället (detta för att
häva eventuell kärlspasm). Avvakta därefter 5-10 min, så att kärlet slappnar av och
dra sedan ur blodbanan.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 2(2)

