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Wstęp

• W pielęgnacji dostępów naczyniowych najważniejsza jest profilaktyka zakażeń odcenikowych

• Etiologia zakażeń krwi związanych ze stosowaniem cenników naczyniowych ( ang. Catheter-

related bloodstream infections - CRBSI) jest tematem wielu badań

• Droga zewnątrzkanałowa jest podstawową drogą nabywania infekcji w początkowym okresie 

utrzymywania wkłuć centralnych

• Droga wewnątrzkanałowa dominuje w przypadku dłuższego utrzymywania cewników

• Źródła zakażeń są różne w przypadku obu tych dróg, ich prewencja wymaga odmiennych 

rozwiązań, ale zawsze powinny być one stosowane razem – tak aby zminimalizować ryzyko 

CRBSI

• Wytyczne INS zapewniają kompleksowe rozwiązania wpływające na zmniejszenie częstości 

występowania infekcji związanych z cewnikiem naczyniowym 
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Zakażenia związane ze stosowaniem cewników naczyniowych 
Źródła zakażeń

Źródła zakażeń CR-BSI

Zewnątrzkanałowe – bakterie przenoszone są 

na zewnętrznej powierzchni cewnika

Wewnątrzkanałowe- bakterie są przenoszone 

przez światło cewnika 
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INS

• W najnowszych wytycznych (styczeń 2016) Amerykańskiego 

Towarzystwa Pielęgniarek Infuzyjnych                    ( ang. 

Infusion Nurses Society – INS ) wskazano szereg procedur 

zmniejszających ryzyko zakażeń krwi związanych z 

cewnikami naczyniowymi.
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Procedury zmniejszające CRBSI o etiologii zewnątrzkanałowej

• Przed przystąpieniem do dezynfekcji i wprowadzenia cewnika należy upewnić się że miejsce 

wkłucia jest czyste. W przypadku widocznego zabrudzenia należy umyć skórę

• W celu zapewnienia właściwej przylepności opatrunku mocującego konieczne jest usunięcie 

owłosienia w miejscu wkłucia – strzygarka nie golarka 

• Przed wprowadzeniem kaniuli oraz wymianą opatrunku należy przeprowadzić dezynfekcje skóry: 

alkoholowy roztwór > 2% CHG, nalewkę jodową lub 70% alkohol 

• Przed wprowadzeniem kaniuli należy odczekać aż całkowicie wyschnie antyseptyk: 30 s w 

przypadku CHG, 1,5-3 min w przypadku preparatów jodowych 

• Podczas wprowadzania kaniul obwodowych  pamiętamy o zachowaniu zasad aseptyki 

• Podczas wprowadzania kaniul centralnych należy korzystać z praktyk „Bundel of Care” (zestaw 

podstawowych wymóg): higiena rąk, dezynfekcja skóry, maksymalne środki barierowe, unikanie 

żyły udowej
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Procedury zmniejszające CRBSI o etiologii zewnątrzkanałowej

• Każdorazowo podczas wprowadzania cewnika centralnego należy stosować kontrolną listę i 

zapewnić możliwość przerwania procedury w przypadku niezachowania zasad aseptyki

• Wybór opatrunku: sterylny, przezroczysty, półprzepuszczalny wymiana co 5-7 dni, wyjątek 

stanowią pacjenci diaforetyczni lub wysięk z miejsca wkłucia – tu stosujemy opatrunki 

włókninowe 

• W celu redukcji ryzyka zakażenia miejsca wkłucia należy stosować opatrunki z CHG

• Stosowanie opatrunków z CHG należy rozważyć w przypadku kaniul dotętniczych jako 

interwencję zapobiegania zakażeniom 
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Opatrunki 3M™ Tegaderm™ CHG I.V.

Duży pasek mocujący z wycięciem
… w celu stabilnego i spójnego mocowania

Nacięcia na obrzeżach ramki 

wzmacniającej
… w celu lepszego dopasowania opatrunku do 

ciała tj. nieodklejania się opatrunku od skóry 

podczas ruchu

Biały blister na pasku mocującym 
… zapewniający bezdotykową aplikację 

opatrunku z zachowaniem zasad techniki 

aseptycznej; zapobiega sklejenia się 

opatrunku podczas aplikacji

Wzorzysta powierzchnia kleju
… w celu zwiększenia przepuszczalności pary 

wodnej

Wycięcie „dziurka od klucza”
… w celu łatwego dopasowania do cewników, 

kraników, przedłużek

Metka do oznaczenia
… z laminowaną powierzchnią

Laminowane paski wzmacniające
… w celu zapewnienia wodoodpornej bariery 

przed zakażeniem i zanieczyszczeniem!!!
!!!

!!!

!!!
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Nacięcie główne

…aby łatwo dopasować i 

zabezpieczyć cewnik oraz 

oprzyrządowanie 

dodatkowe

Laminowana powierzchnia 

włókniny opatrunku

…w celu ochrony przed 

zanieczyszczeniami

Folia powlekająca paski 

mocujące

…dla zapewnienia 

wodoodpornej sterylnej bariery

przed zanieczyszczeniami z 

zewnątrz

…dla łatwiejszego usuwania 

opatrunku.

Owalne brzegi opatrunku

…aby zredukować odklejanie 

się krawędzi podczas ruchów 

pacjenta.

Dodatkowe paski mocujące

…do wzmocnienia 

stabilizacji w różnorodnej 

praktyce pediatrycznej.

1
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6 Grafika z misiami

…aby zwiększyć komfort 

małych pacjentów oraz ich 

rodzin

…aby zróżnicować nasz 

produkt od konkurencji

1
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3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced Opatrunki Pediatryczne 

Rozmiary opatrunku:

1680 -> 3,8cm x 4,5 cm

1682 -> 5,0cm x 5,7cm
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Procedury zmniejszające CRBSI o etiologii wewnątrzkanałowej

• Należy pamiętać, ze ryzyko zakażeń jest związane z każdym punktem dostępu do linii 

naczyniowej, dlatego też trzeba dążyć do ograniczenia punktów dostępów naczyniowych

• Unikamy kraników, ponieważ zwiększają ryzyko zakażenia poprzez możliwość wzrostu 

mikroorganizmów w zamkniętych przestrzeniach kraników 

• W celu zmniejszenia ryzyka zakażeń oraz zakłuć wśród personelu kraniki należy zastąpić 

łącznikami bezigłowymi lub stosować kraniki i ramy zintegrowane z łącznikami bezigłowymi

• Łączniki bezigłowe stanowią potencjalne źródło infekcji w drodze wewnątrzkanałowej, dlatego 

należy opracować i przestrzegać procedur dezynfekcji oraz aseptyki

• Przed dostępem do linii naczyniowej łączniki bezigłowe dezynfekujemy: 70% alkohol, środki 

jodowe, > 0,5% CHG w alkoholowym roztworze 

• Czas przecierania i dezynfekcji łącznika zależy od jego rodzaju i preparatu dezynfekującego: 

alkohol 70% 5-60s, przecieranie mechaniczne 5-15s
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Procedury zmniejszające CRBSI o etiologii wewnątrzkanałowej

• Stosowanie koreczków do dezynfekcji pasywnej zmniejsza kolonizację wewnątrzkanałową i 

CLABSI, koreczki są jednokrotnego użytku

• Łączniki bezigłowe wymieniamy nie częściej niż 96 godzin, częstsza wymiana nie daje korzyści i 

zwiększa ryzyko CLABSI

• Łączniki bezigłowe należy wymieniać zawsze, gdy łącznik został usunięty z portu, gdy widoczna 

jest krew lub zanieczyszczenie, przed pobraniem krwi w celu badań mikrobiologicznych cewnika, 

zgodnie z instrukcja producenta

• W celu ułatwienia przestrzegania procedur dezynfekcji łączników bezigłowych należy zapewnić 

dostępność do korków lub innych metod dezynfekcji bezpośrednio przy łóżku pacjenta
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Przykłady łączników bezigłowych

• Carefusion – Smartsite

• Carefusion – Max Plus

• BD – Q-Syte

• ICU Medical – Microclave

• Baxter – One-link

• Baxter – Interlink

• Smiths Medical – Nexus TKO

• B.Braun – Caresite

14
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Dezynfekcja łączników bezigłowych

Posiew z łacznika bezigłowego.
– Wendy Kaler, MT, MPH, CIC

Czy to jest czyste?
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Możemy to zmienić

Dezynfekcja łącznika powinna trwać 15 sekund
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Zmiana paradygmantu/podstaw bezpiecznej linii naczyniowej

Zawsze bezpieczne! zamiast Zawsze dezynfekuj!
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Curos – co to jest?

• Plastikowy korek czy raczej nakrętka 

• Z 70% alkoholem izopropylowym (IPA)

• Umieszczany na przemywalnym łączniku luer

• Dezynfekuje i zapewnia barierę fizyczną pomiędzy

użyciami /podłączeniami

• Minimum 1 minuta dezynfekcji

• Działa do 7 dni (bez wymiany)
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Curos….

• Zamknięcie typu luer – zgodnie z 

wymogami INS

• Pasuje do wszystkich łączników 

bezigłowych (1 wyjątek! Jaki?)

• 3 lata – data ważności

• Data ważności na każdym korku

• Opakowanie – pojedyncze korki w 

pudełku lub na taśmie (10 szt.)
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Curos dla Tego
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Możemy to zmienić
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Curos TIPS na końcówki męskie – łatwe i proste i bezpieczne 
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Curos TIPS

• 5 na pasku

• Bez gąbki – ale jest zbiornik 

alkoholu na dole korka 

• 1 min dezynfekcja

• Jednorazowe

• Pasują do wszystkich końcówek 

męskich

• Data ważności na każdym 

korku
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Podsumowanie

W celu obniżenia ryzyka zakażeń krwi związanych z cennikami naczyniowymi konieczna jest 

zmiana praktyki oraz zachowań personelu medycznego, które można osiągnąć dzięki 

edukacji, stosowania dowodów klinicznych dotyczących wprowadzenia cewników i 

podstawowych wymogów pielęgnacji cewnika („Bundle of Care”) oraz praktycznym 

zastosowaniu nowych rozwiązań: cenników, łączników bezigłowych, opatrunków 

bakteriobójczych i korków dezynfekujących  

24
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Zmniejszenie ryzyka zakażeń we wszystkich punktach dostępu 
naczyniowego – Kompleksowe rozwiązania firmy 3M 
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Podsumowanie 

PICC i CVC PIV i Arterial

Porty

Korki i Tipsy dezynfekujące
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“

Rekomendacje kliniczne

“

Zalecenia PTPAiIO

EPIC3 

Rekomendacje PSPE
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Czy znacie Państwo odsetek powikłań 

związanych z kaniulacją naczyń                                                                           

w swoich szpitalach? 
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Od teorii do praktyki…
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Wkłucie centralne, dializacyjne
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ECMO
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Linia tętnicza 
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Żyła szyjna 



3M  Health Care Academy
SM

© 3M 2015. All Rights Reserved 34

Kaniulacja naczynia udowego 
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Kaniulacja naczynia udowego 
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Questions?
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