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Verisuonikatetrien käsittely

Terveyskeskusten ja OYS:n
infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä
Maanantai 6.5.2019 klo 9.00–15.30 LS 10

Hygieniahoitaja Raija Järvinen p. 0405060997

Hoitoon liittyvä infektio

• terveydenhuollon toimintayksikössä annetun
hoidon aikana syntynyt tai alkunsa saanut
infektio

• lisää sairastavuutta ja kuolleisuutta; lisää
potilaan inhimillisiä kärsimyksiä
– aiheuttavat Suomessa enemmän hoitojaksoja kuin

esimerkiksi sydäninfarktit tai kaikki vammat
yhteenlaskettuina

• kasvattaa hoidon kustannuksia
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Verisuonikatetreihin liittyvät
infektioriskit

Verisuonikatetreihin liittyvät
infektioriskit

• Katetrityypin valinta
– Bakteremian esiintyvyys per 1000 katetripäivää (Maki & co, 2006):

• Perifeerisissä 0,5
• Arteriakanyyleissa 1,7
• Keskuslaskimokatetreilla 2,7

– Tunneloituihin liittyy merkittävästi vähemmän sepsiksiä (0,1-0,2/100
katetripäivää)

– Ihon alle asennettuihin infuusioportteihin voi liittyä 10-12 kertaisesti
vähemmän kuin muihin tunneloituihin

• Katetrin materiaali
– Teflon – ja polyuretaanisia
– Erilaisia pinnoitteita sisä- ja ulkopinnoissa: antimikrobisia ja –septisiä
à Voivat vähentää katetrin kolonisaatiota, mutta eivät välttämättä
vähennä katetriperäisiä sepsiksiä, joten niiden rutiininomaista käyttöä ei
suositella

Lähde: Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 2018.

…infektioriskit jatkuu

• Katetrin sijainti
Solislaskimoon asennetulla
pienempi riski infektoitua
kuin reisilaskimoon
asennetulla katetrilla

Kämmenselkään laitetussa
pienempi infektioriski kuin
ranteessa olevalla ja toisaalta
käsivarren yläosassa pienempi
riski kuin käsivarren alaosaan
laitetulla katetrilla

Lähde: Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 2018.
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…infektioriskit jatkuu

• Verisuonikatetrihoidon kesto
– Arteriakanyyleissa riski infektoitumiselle lisääntyy neljännen katetripäivän

jälkeen
– Perifeerisissä kanyyleissa flebiitit lisääntyivät puolella neljänteen

katetripäivään mennessä
– Keskuslaskimokatetrien infektioriski lisääntyy kuudennen katetripäivän jälkeen
– Kuitenkaan tutkimusten mukaan rutiininomaisesta vaihtovälistä ei ole

hyötyä.

à Tärkeintä arvioida katetrin tarve päivittäin

à Tarpeettomat katetrit heti pois

à Ensihoito- ja hätätilanteissa laitettu kanyyli vaihdetaan ensimmäisen
hoitovuorokauden aikana

Lähde: Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 2018.

Verisuonikatetrien käsittelyn kulmakivet

• Käsihygienia
• Ihon/ulostulokohdan puhdistus
• Kanyylin kiinnitys ja tarkkailu
• Päivittäinen kanyylin tarpeen arviointi

• Katetreihin liittyvien infektioiden
seuranta

• Säännöllinen palautteen anto ja koulutus
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Käsien desinfektiolla katkaistaan tartuntatie

• Ota reilu painallus käsihuuhdetta kuiviin käsiin
(isokokoisiin käsiin 2 annosta).

• Hiero huuhdetta, kunnes kädet ovat täysin kuivat.
• Kiinnitä erityistä huomiota sormenpäihin ja

peukaloihin.

Suojakäsineiden käyttö

n Jos käsitellään eritteitä tai estämään
lääkeaine roiskeiden joutumista iholle

n Käsien desinfiointi ennen suojakäsineiden
pukemista ja niiden riisumisen jälkeen

n Puetaan juuri ennen katetriin koskemista



7.5.2019

5

Perifeerisen kanyylin laitto

• Valitaan sopiva turvakanyyli
– veren ohivirtaus estää laskimotukosten vaaran
– lääkeaineet laimenevat vereen mahdollisimman nopeasti, eivätkä

ärsytä suonen seinämiä niin paljon
– vähemmän mekaanista ärsytystä

• Puhdista iho yhdensuuntaisin vedoin alkoholilla
kostutetuilla tehdaspuhtailla lapuilla
– Anna alkoholin kuivua
– Punktioaluetta ei enää kosketella

Verisuonikanyylin kiinnitys

• puoliläpäisevällä
polyuretaanikalvolla
– mekaaninen ärsytys;

lisääntynyt riski
infektion
kehittymiseen

• muu peitto materiaali
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Huomio punktiokohtaan!

• Tarkista punktiokohta joka työvuorossa,
myös tunnustelemalla desinfioiduin käsin
– punoitus, kuumotus, kipu, tukkeutuminen,

märkäinen erite

CVK ulostulokohdan puhdistus.mp4

Muuta huomioitavaa
• tarpeeton kanyyli poistetaan heti
• poista tarpeettomat kolmitiehanat
• jos kanyyli on luisunut ulos, sitä ei työnnetä takaisin
• kolmitiehanassa oleva korkki vaihdetaan uuteen

aukaisun jälkeen
• kanyylia ei vaihdeta rutiinisti

• jatkuvien kirkkaiden infuusioletkut vaihdetaan 96 tunnin
välein (infuusioletkujen merkkaaminen)

• korkeaenergisten infuusioiden letkut vaihdetaan 24
tunnin välein
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Kanyyli-infektion oireet

• punktiokohdan tulehtuminen
– punoitus, kuumotus, kipu, turvotus, tukkeutuminen,

märkäeritys
• epäselvä lämpöily, crp koholla, septinen oireilu
• veriviljelyt, jos epäilet kanyyli-infektiota

– perifeerisestä suonesta
– cvk:sta otettu voi kuvastaa vain kanyylin kolonisaatiota

• Infektio syntyy yleisimmin kantakappaleen kontaminoitumisen seurauksena, jos suonensisäinen
katetri on ollut pitkään (yli 30 vrk) paikoillaan

• Pistoaukosta leviävä infektio on tavallisempi lyhytkestoisen (alle 10 vrk kestäneen) katetrisaation
yhteydessä.

Lähde: Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. 2018.
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VIP-score (Visual Infusion Phlebitis Score)
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Infuusioletkuston vaihto

• Poista määräajoin tai tarvittaessa annosteltavien
lääkkeiden infuusioletkut heti käytön jälkeen

• Jatkuvien kirkkaiden infuusioletkut vaihdetaan 96
tunnin välein (infuusioletkujen merkkaaminen)

• Veritiputuksen jälkeen letkut vaihdetaan heti infuusion
loputtua

• Korkeaenergisten infuusioiden letkut vaihdetaan 24
tunnin välein

• Merkitse tarralla päivämäärä ja kellonaika
infuusioletkuihin letkujen vaihdon yhteydessä

Miten olet hoitanut?

• Kanyylin asettamis- ja
poistamispäivämäärät

• Huomiot joka työvuorossa
– Punktiokohdan tarkkailu
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Venttiilikorkin käyttö
Q-syte® venttiilikorkkia käytetään vain perifeerisisissä
kanyyleissa. Q-Syte venttiilin huuhtelutekniikka vaatii, että
ruiskua venttiilistä irrotettaessa pidetään siinä pieni injisointi
yllä, ettei tule takaisinvirtausta.

Caresite® venttiilikorkkia käytetään perifeerisisissä,
väliaikaisissa, tunneloiduissa tai ihonalaisissa
keskuslaskimokatetreissa. Käyttämättömän CVK:n linjaa ei
suljeta CVK:ssa olevalla sulkijalla, kun linjassa käytetään
venttiilikorkkia.

Tego® venttiilikorkkia käytetään dialyysikatetreissa.

Venttiilikorkki puhdistetaan aina
ennen sen käyttöä

• Käytetään ensisijaisesti
desinfioivaa korkkia,
vaihdetaan uuteen joka
kerta

• Mekaaninen puhdistus 15 sek
ajan steriileillä taitoksilla,
jotka on kostutettu 80%:lla
denaturoidulla alkoholilla tai
käyttövalmiilla taitoksilla.

• Odotetaan kuivuminen 5-10
sek.
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Kysymyksiä? Kommentteja?


