
ΛΙΣΤΑ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ονοματεπώνυμο ασθενούς:                                             Ηλικία ασθενούς:
Ημερομηνία εισαγωγής:                                                  Επείγουσα τοποθέτηση:
Σημείο καθετηριασμού:

Τσεκάρετε με ( √ ) για θετική απάντηση και με  ( —  ) για αρνητική

                                                                                                                                                                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 .../…/…  .../…/…  .../…/…  .../…/… .../…/… .../…/… .../…/…

Κάθε μέρα φροντίσατε για τα ακόλουθα:
Την αναγκαιότητα χρήσης του καθετήρα
Την ταυτοποίηση και ενημέρωση του ασθενούς
Την προετοιμασία όλου του απαραίτητου υλικού
Την υγιεινή των χεριών πριν και μετά από κάθε παρέμβαση στον καθετήρα
Τη χρήση ελάχιστων φραγμών προφύλαξης (ΕΦΠ) κατά την φροντίδα του καθετήρα
Την επιτήρηση του σημείου εισόδου με ψηλάφηση και επισκόπηση  
Την αναζήτηση ενδείξεων αντικατάστασης του καθετήρα  
Την κάλυψη των συνδετικών χωρίς βελόνη  με καπάκια μετά τη χρήση
Το καθημερινό μπάνιο με χλωρεξιδίνη σε ασθενείς με ΚΑΚ
Την ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων στο σύστημα
Την αποκλειστική χρήση N/S 0,9% ως διαλύματος έκπλυσης
Κατά τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του καθετήρα και την αλλαγή επιθέματος φροντίσατε για:
Την αλλαγή επιθέματος α) για ΠΑΚ όταν κρίνεται απαραίτητο β) για ΚΑΚ κάθε 2 ημέρες
για γάζα, κάθε 7 ημέρες για διαφανές επίθεμα
Τον έλεγχο της βατότητας του καθετήρα
Την αφαίρεση των επιθεμάτων  αφού τα εμποτίσετε με διάλυμα  χλωρεξιδίνης
Την αντισηψία δέρματος με αλκοολούχο διάλυμα χλωρεξιδίνης > 0,5% ή οινόπνευμα 70%
Τη σταθεροποίηση του καθετήρα με νέο επίθεμα
Τον επανέλεγχο της βατότητας του καθετήρα
Την αντικατάσταση του μετατροπέα και του διαλύματος πλύσης κάθε 96 ώρες
Την αντικατάσταση των συνδετικών χωρίς βελόνη κάθε 96 ώρες  
Κατά την ΑΦΑΙΡΕΣΗ του ΠΑΚ φροντίσατε για:
Την αφαίρεση  των επιθεμάτων αφού τα εμποτίσετε με διάλυμα χλωρεξιδίνης  
Την κάλυψη του σημείου με στεγνή γάζα και την άσκηση πίεσης μέχρι να σταματήσει η
αιμορραγία (5 min)
Επιπλέον για ΚΑΚ φροντίσατε για:
Την αφαίρεση των ραμμάτων μετά την αντισηψία της περιοχής
Την αφαίρεση του καθετήρα την ώρα της εκπνοής
Την παραμονή του ασθενή σε ύπτια θέση για 30 min και την αναζήτηση σημείων
αιμορραγίας και εμβολής
Στο τέλος της διαδικασίας φροντίσατε για:
Την απόρριψη του χρησιμοποιούμενου υλικού στα κυτία μολυσματικών απορριμμάτων
Την απόρριψη των γαντιών και τη σχολαστική  την υγιεινή  χεριών
Καταγραφή των σχετικών με την συντήρηση/ αφαίρεση στοιχείων στο νοσηλευτικό φάκελο
του ασθενούς


