Gotowe strzykawki z solą fizjologiczną –
wybór czy konieczność?
Przepłukiwanie dostępu naczyniowego
w świetle rekomendacji i praktyki.
Julia Halamus

Problemy w pielęgniarstwa
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Liczba pielęgniarek na 1 tyś mieszkańców

Obecnie w Polsce przypada 5,2 pielęgniarki na
1000 mieszkańców. Liczba ta do 2025 roku ma
zmaleć do 4,35 pielęgniarki.

Struktura wieku pielęgniarek
Główną grupę wiekową stanowią
pielęgniarki w wieku 36 – 55 lat.

15,52 %

Pielęgniarki w wieku 21-35 stanowią
jedynie 15 % wszystkich pielęgniarek

Systematycznie więcej pielęgniarek osiąga
wiek emerytalny niż rozpoczyna pracę
w zawodzie

Pielęgniarki w wieku 36-55 lat

Pielęgniarki w wieku 21-35 lat

Źródło: Wstępna ocena zasobów kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce, do roku 2020. Warszawa, czerwiec 2010. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Kaniulacja naczyń
Czas pozostawania kaniuli w naczyniu żylnym uzależniony jest
m.in. od:
 Właściwości i jakości kaniuli dożylnej
 Techniki kaniulacja
 Pielęgnacji dostępu naczyniowego
 Pacjenta (ogniska infekcji, stan zdrowia, jednostki
chorobowe)

Aby dostęp naczyniowy był w pełni
bezpieczny oraz spełniał swoją terapeutycznodiagnostyczną rolę musi współistnieć ze sobą
jak najwięcej czynników

W jakim celu przepłukiwać?
sprawdzić położenie kaniuli podczas jej zakładania

 sprawdzić drożność i położenie przed każdym
podaniem leku
 zapobiec mieszaniu się roztworów
niekompatybilnych

 upewnić się, że cała zawartość leku została podana
do żyły
 zapobiec niedrożności kaniuli/cewnika

Źródło: Infusion Nursing Society (INS) Infusion Nursing Standards of Practice . Standardy Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Kontaminacja, skażenie
Zanieczyszczenia przy manualnym
przygotowaniu roztwory
8%

Współczynnik występowania
zanieczyszczeń przy
manualnym przygotowaniu
roztworu do płukania
wynosi 8%
Skażenie

Pozostałe

Źródło: Trautmann M., Zausser B., Wiedeck H. Bacterial colonisation and endotoxin contamination of intravenous infusion fluids. J Hosp Inf 1997; 37:225-236

Przepłukiwanie
Strzykawki przygotowane manualnie

Strzykawki fabrycznie napełnione solą

x Czas potrzebny na przygotowanie

 Gotowa do użycia

x Koszty materiałowe

 Koszt zamiast kosztów komponentów

x Koszt odpadów

 Minimalizacja odpadów

x Czas trwania : 5 minut

 Czas trwania : 2 minuty

2,5 razy szybciej !

Bezpieczna opieka nad
dostępem naczyniowym
Strzykawki przygotowane manualnie

Strzykawki fabrycznie napełnione solą

To nie dodatkowy koszt.
To zamiana jednych kosztów na drugie.

Gotowe strzykawki
z solą fizjologiczną
 O 60 % redukcja zakażeń odcewnikowych
 O 46 % redukcja zakażeń odcewnikowych
u chorych dializowanych

 3 procedury przepłukiwania zamiast 1
w systemie tradycyjnym w tym samym czasie

Pozwala na kontrolę i weryfikację
wykonanych procedur
S. Bertoglio, R. Rezzo a, Merlo N. Solari D. Palombo F. Vassallo S. Beltramini A. DeMaria. Pre-filled normal saline syringes to reduce totally implantable venous access device-associated
bloodstream infection: a single institution pilot study, Journal of Hospital Infection 2013.
Worthington T, Tebbs S, Moss H, Bevan V, Kilburn J, Elliot TSJ. Are contaminated flush solutions an overlooked source for catheter related sepsis? J Hosp Infect. 2001 (49) Issue 1
Valérie LAMELOISE, Head of Infection Control & Jean-Jacques RESPLINGER, Head Nurse, haemodialysis care unit – CHR METZ THIONVILLE – Thionville Hospitals

Mandryn vs gotowe strzykawki
Strzykawka fabrycznie
napełniona solą

Mandryn

+ Zachowanie właściwości BD

+ Brak skrzepu

Vialonu
+ Wypełnia światło cewnika

+ Odpowiednie wypełnienie
cewnika

- Ryzyko traumatyzacji naczynia

+ Mniejsza adhezja drobnoustrojów

- Brak możliwości użycia zaworu

+ Rekomendowana przez CDC
i Instytut Roberta Kocha.

bezigłowego

- Większa adhezja patogenów niż w
przypadku przepłukiwania
roztworem soli

Korzyści dodatkowe :
-

Możliwość szybkiej weryfikacji
wykonywanych procedur
Oszczędność czasu

Rekomendacje i zalecenia
 Instytut Roberta Kocha, 2018
„(..) W związku z tym powstaje ryzyko zakażeń ,
którego nie należy ignorować, a które być może
mogłoby być obniżone poprzez stosowanie uprzednio
konfekcjonowanych strzykawek ze sterylnym
roztworem soli fizjologicznej (NaCl 0,9%)”

 CDC, 2011 - Standardy w Onkologii
Technika przepłukiwania
• Powinno się używać jednorazowych systemów do
przepłukiwania (fiolki z pojedynczą dawką,
strzykawki fabrycznie napełnione)

Rekomendacje i zalecenia
Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego na temat
postępowania pielęgniarskiego w przypadku
wynaczynienia leku cytostatycznego
• W celu zwiększenia bezpieczeństwa podawania leków
cytostatycznych i zmniejszenia liczby wynaczynień należy
wdrożyć następujące działania takie jak:
• stosowanie strzykawek fabrycznie napełnionych roztworem
NaCl 0,9%
(wskazanych w leczeniu pacjentów z obniżoną odpornością)
Bydgoszcz, dnia 5.I.2016 dr n med. Anna Koper
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