
Моите 5 моменти за хигиена на рацете
При нега на пациент со централен 

венски катетер
Непосредно пред било какво ракување со катетер и со него 
поврзаниот систем за интравенско администрирање на лекови, 
како на пример:

2а. Поставување на катетер (пред ставање на стерилни 
ракавици), отстранување на катетерот (пред ставање на чисти, 
нестерилни ракавици), менување на преврска, земање 
примерок од крв или пред подготовка на потребната опрема за 
тие постапки
2б. Пристап до (отворање) на комплет за интравенско 
администрирање на лекови и систем за инфузија
2в. Подготовка на лекови за администрирање преку катетер

Веднаш после секоја постапка при која е  можно изложување 
на телесни течности, како на пример:

3а. Поставување  или отстранување на катетер.
3б. Земање примерок од крв преку катетер.

ПОСЛЕ  ДОПИРАЊЕ 
НА НЕПОСРЕДНАТА 
ОКОЛИНА 
НА ПАЦИЕНТОТ

ПРЕД 
ДОПИРАЊЕ 
НА ПАЦИЕНТ

ПОСЛЕ 
ДОПИРАЊЕ 
НА ПАЦИЕНТ

1. Индикација: Да се провери дали употребата на 
централен венски катетер е индицирана. Да се отстрани  
катетерот кога веќе не е потребен/клинички индициран.

2. Поставување/одржување/отстранување на катетер.
2.1 Да се избегнува поставување на катетер во феморалната 

вена.
2.2 Пред да се постави катетер да се исчисти  кожата со 

антисептик (се препорачува алкохолен раствор на 2% 
хлорхексидин-глуконат).

2.3 При поставувањето да се користи целосна стерилна 
лична опрема за заштита (капа, хируршка маска, 
стерилни ракавици, стерилна престилка, голема стерилна 
прекривка).

2.4 Да се менуваат  газите на секои 2 дена, а транспарентните 
преврски на секои 7 дена; преврската мора да се замени 
секогаш кога е видливо извалкана.

2.5 Да се менуваат  цевчињата кои се користат за давање крв, 
крвни продукти, хемотерапија и масни емулзии во рок од 
24 часа од почетокот на инфузијата. Да се  менуваат сите 
други цевчиња на секои 96 часа.

2.6 При секое ракување со катетер да се практикува  
асептична постапка (техника без допир)

2.7 Приклучокот  да се чисти најмалку 15 секунди со 
алкохолен хлорхексидин-глуконат.

3. Следење: Да се евидентира времето и датумот на 
поставување и отстранување на катетерот и на менување 
на преврската, како и состојбата (визуелниот изглед) на 
кожата на местото на катетерот секој ден.

Дополнителни клучни упатства за централни интравенски катетери
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