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הנחיות למניעת זיהומים הקשורים בצנתרים בכלי דם
(צנתר מרכזי לטווח קצר ולטווח ארוך ,צנתר היקפי וצנתר עורקי מרכזי)
רקע
נוכחות צנתרים בכלי דם חושפת מטופלים לסיבוכים זיהומיים שונים :זיהום מקומי במוצא הצנתר ,בקטרמיה (אלח דם)
ולעיתים נדירות תרומבופלביטיס זיהומית או אנדוקרדיטיס.
אלח דם מעלה את הסיכון לאשפוז ממושך ולתמותה.
הסיכון להתפתחות אלח דם בקרב חולים עם צנתר ורידי מרכזי גבוה פי  10בהשוואה לחולים עם צנתר בווריד היקפי .עם
זאת ,בשל השימוש הנרחב בצנתרים היקפיים ,חלק ניכר ממקרי אלח דם ראשוני נגרמים כתוצאה משימוש בצנתרים
היקפיים.
זיהומים הקשורים בצנתרים ניתנים למניעה ע"י הקפדה על סטנדרטים מקצועיים להחדרה וטיפול בצנתרים .בשנים
האחרונות ,הצליחו מרכזים רפואיים במדינות רבות להפחית שיעור זיהומים אלה באמצעות התערבויות רב-תחומיות.
תוכנית התערבות למניעת אלח דם הקשור בצנתר כוללת מקבץ אמצעים " -אשכול" ( :)bundleהטמעת הנחיות נתמכות
ראיות להחדרה וטיפול בצנתרים ,הדרכה מובנית של עקרונות החדרה וטיפול בצנתרים ,שימוש בערכה אחודה להחדרת
צנתר מרכזי ,ניטור ההיענות לביצוע החדרת צנתר מרכזי בטכניקה סטרילית באמצעות רשימת תיוג ,וניטור זיהומים
הקשורים בצנתר מרכזי ע"פ הגדרות אחידות.
תוכנית התערבות יעילה מחייבת יישום מלא של ההנחיות ,ניטור היענות להנחיות ,ניטור שיעורי זיהומים ומתן משוב
לצוות המטפל.
מסמך זה כולל הנחיות להחדרה וטיפול מתמשך בצנתרים שונים בכלי דם ופירוט האמצעים הנוספים הנדרשים להפחתת
שיעור הזיהומים הכרוכים בצנתרים אלה.
מטרות
צמצום זיהומים הקשורים בנוכחות צנתרים בכלי דם
.1
קביעת סטנדרטים להחדרה וטיפול בצנתרי כלי דם
.2
הגדרת אשכול התערבות למניעת זיהומים הקשורים בצנתר מרכזי בכלי דם
.3
חלות ואחריות
באחריות הנהלת המוסד הרפואי להבטיח:
 .1אספקה של אמצעים נדרשים להחדרה וטיפול בצנתרים בהתאם להנחיות
 .2הבנייה של תהליכי הדרכה והכשרה קבועים המתעדכנים עיתית להחדרה וטיפול בצנתרים בכלי דם
ניטור ודיווח תהליכים ושיעורי זיהומים כמפורט במסמך
.3
 .4קיום תשתיות טכנולוגיות מתאימות וכוח אדם מיומן לביצוע ניטור ודווח
הנהלת המוסד ,בייעוץ המערך למניעת זיהומים ,תקבע עיתית יעדים לשיפור תוצאים ותהליכים בתחום זה.
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הגדרות
"צנתר ורידי מרכזי" ) - (central venous catheterצנתר המסתיים בעליה ימנית בלב ,או בכלי דם גדול  -לצורך עירוי,
שאיבת דם או ניטור המודינמי.
"צנתר טבורי" ) - (umbilical catheterצנתר מרכזי המוחדר ליילוד דרך הוריד ו/או העורק הטבורי.
"צנתר ורידי מרכזי לטווח קצר" ) (temporary or short-term central venous catheterצנתר ללא תעלה תת-עורית.
"צנתר ורידי קבוע או לטווח ארוך" )(permanent or long-term venous catheter
דוגמאות:
)Peripherally inserted central catheter (PICC line
 - Tunneled catheterכגוןPermacath, Broviac, Hickman :
Port-a-cath – Implanted catheter
"צנתר ורידי היקפי" (ונפלון) צינורית סטרילית קצרה המוחדרת לווריד היקפי לצורך מתן תרופות ,נוזלים ומוצרי דם ,מיועד
לשימוש במשך  4-5ימים.
"מיד-ליין" ( - )midlineצנתר ורידי היקפי שאורכו כ  7.5-20ס"מ .צנתר זה מיועד לשימוש במקרים בהם נדרשת הזלפת
נוזלים ,תרופות או מוצרי דם לתקופה ממושכת של  1-4שבועות.
"צנתר עורקי" ( - )arterial line/A-lineצנתר המוחדר לעורק לצורך ניטור לחץ דם ו/או לקיחת דגימות דם.
"טכניקה אספטית" פעילות המכוונות למנוע חדירת מחוללי זיהום מהידיים ,ציוד או משטחים לאתר פגיע .כוללת :היגיינת
ידיים ,חיטוי עור ,שימוש בציוד מעוקר ,טכניקת אל-געת ושימוש בכפפות נקיות או סטריליות בהתאם לפרוצדורה.
"טכניקה סטרילית מלאה" טכניקה אספטית ושימוש בציוד מגן אישי מלא (כפפות וחלוק סטריליים ,מסיכת פה אף וכובע
מכסה שיער) וכיסוי סטרילי המכסה את כל גופו של החולה כולל הראש והמיטה.
"אלח דם" ) - (BSI, bloodstream infectionנוכחות של מחולל זיהום בזרם הדם (חיידק או פטרייה).
"אלח דם הקשור בצנתר מרכזי" ) - (central-line-associated BSIנוכחות של מחולל זיהום בזרם הדם ללא עדות לזיהום
באתר גוף אחר ,במטופל עם צנתר מרכזי ( על פי הגדרות הניטור של National Healthcare Safety Network - NSHN
המתעדכנות באופן עיתי).
״צוות מיומן״ צוות שקיבל הדרכה מובנית על תהליכי החדרה וטיפול מתמשך כולל התנסות מעשית תחת בקרה.
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הנחיות
המסמך מפרט הנחיות להחדרה ולטיפול מתמשך בצנתרים בכלי דם .לנוחות השימוש במסמך ההנחיות נחלקות לפרקים לפי
סוגי הצנתרים השונים.
הנחיות לחבישה של מוצא צנתר והנחיות להחלפת צנרת ואביזרים נלווים מופיעות בפרקים נפרדים.

א .הנחיות למניעת זיהומים הקשורים בצנתר ורידי מרכזי (לטווח קצר ולטווח ארוך)
 .1אשכול מניעת אלח דם הקשור בצנתר מרכזי
 .1.1ידע ומיומנות של צוות מחדיר ומטפל
 .1.2החדרת צנתר בטכניקה סטרילית מלאה
 .1.3חיטוי עור בתכשיר אלכוהול  70%עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ  ,2%ריכוז מינימלי  ,)0.5%באריזה אישית חד
פעמית
 .1.4טיפול בצנתר  -כולל חבישה ,החלפת קיבוע וחיבור צנרת בטכניקה אספטית
 .1.5הערכה יומית לנחיצות הצנתר והוצאתו כאשר אינו נדרש
 .1.6ניטור ההיענות להנחיות להחדרת הצנתר באמצעות רשימת תיוג
 .1.7ניטור ההיענות להנחיות לטיפול יומי
 .1.8ניטור של אלח דם הקשור בצנתר מרכזי (על פי הגדרות הניטור של  NHSNהמתעדכנות באופן עיתי)
 .1.9מתן משוב היענות ותוצאים לצוות המטפל ולהנהלת בי"ח
 .2הדרכת הצוות
 .2.1החדרה וטיפול שוטף בצנתר מרכזי יתבצעו ע"י צוות מיומן אשר עבר הדרכה מובנית
 .2.2ההדרכה תכלול :התוויות לשימוש ,מרכיבים טכניים ,סיכונים הקשורים בהחדרה וטיפול בצנתר מרכזי בכלי
דם ,פירוט הנחיות נתמכות הוכחות להפחתת זיהומים הקשורים בצנתר בכלי דם והדרכה מעשית ע"י איש צוות
מיומן
 .2.2.1באחריות כל מוסד לקבוע את מתווה ההדרכה ומספר פעולות הנדרש להתנסות תחת בקרה
 .2.3יש לתעד את ההדרכה
 .2.4ההדרכה תתעדכן במקביל לעדכון הידע וההנחיות המקצועיות
 .2.5תדירות ההדרכה  -לפחות פעם בשנתיים
 .3הנחיות להחדרת צנתר ורידי מרכזי
 .3.1מיקום הצנתר
 .3.1.1מבוגרים :בחירת אתר להחדרת הצנתר תהיה בהתאם להתוויה קלינית
 .3.1.2בהיבט מניעת זיהומים ,המיקום המועדף להחדרת צנתר ורידי מרכזי קצר טווח הוא הווריד התת-
בריחי
 .3.1.3צנתרים הממוקמים באתר פמורלי או ג'וגולרי נוטים יותר להזדהם; במטופלים עם טרכאוסטומיה
מומלץ לא להחדיר את הצנתר לווריד הג'וגולרי
 .3.1.4ילדים :אתר ההחדרה הנבחר בהתאם לגודל/גיל המטופל ,רמת הסיכון מסיבוך מכני לעומת זיהום
והצורך בסדציה או הרדמה מלאה
 .3.1.5צנתר דיאליזה :המיקום המועדף לצנתר המשמש לדיאליזה לטווח קצר ,הוא הווריד הג'וגולרי .ניתן
להחדיר צנתר מרכזי גם לווריד הפמורלי .צנתרים המיועדים לטיפול דיאליזה ישמשו למטרה זו בלבד.
כאשר צפוי שימוש בצנתר דיאליזה למשך שבועיים ומעלה מומלץ להחדיר צנתר לטווח ארוך עם תעלה
תת-עורית
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 .3.2סוג הצנתר
 .3.2.1בחולה הזקוק לעירוי מרכזי לתקופה של שבועיים ומעלה (לדוגמא ,להזנה פראנטרלית או דיאליזה) יש
לשקול החדרה של צנתר לטווח ארוך
 .3.2.2יש להעדיף צנתר עם מספר החללים ( )lumensהקטן ביותר הנדרש לטיפול בחולה
 .3.2.3הזנה פראנטרלית  -מומלץ להשתמש בצנתר ורידי ייעודי ,או לחילופין לייעד חלל אחד להזנה תוך
ורידית
 .3.3זמינות ציוד להחדרת הצנתר :יש להשתמש בערכות מוכנות הכוללות את כל הציוד הדרוש להחדרת הצנתר; יש
לכלול בערכה גם אמצעי מגן אישיים נדרשים (למעט כפפות סטריליות) ,כיסוי וג'ל סטרילי לאולטרסאונד
 .3.4החדרת צנתר מרכזי תתבצע בטכניקה סטרילית מלאה
 .3.4.1צוות מבצע ,הנמצא באזור השדה הסטרילי ,יעטה ציוד מגן אישי מלא הכולל :כובע ,מסכה כירורגית
המכסה פה ואף ,חלוק סטרילי וכפפות סטריליות
 .3.4.2צוות מסייע (כולל המפקח על הפעולה) יעטה מסכה כירורגית המכסה פה ואף וכובע
 .3.4.3שלבי החדרת צנתר – מפורטים בנספח מס' 1
 .3.5חיטוי העור
 .3.5.1תכשיר לחיטוי עור :אלכוהול  70%עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ  ,2%ריכוז מינימלי  ,)0.5%באריזה
אישית חד פעמית
 .3.5.2כאשר יש התווית נגד לכלורהקסידין ,יש להשתמש בתמיסת פולידין  10%על בסיס אלכוהול ,70%
באריזה אישית חד פעמית
 .3.5.3תינוקות ופגים :תכשירים מותרים לשימוש מפורטים בחוזר מנהל רפואה מס' " - 19/2014עדכון הנחיות
לחיטוי עור וצנתרים בפגים ויילודים" ()https://www.health.gov.il/hozer/mr19_2014.pdf
 .3.5.3.1תכשיר אלכוהול כלורהקסידין  2%מאושר לשימוש ע"י ה  FDAביילודים ופגים (אזהרה:
אפשרות של כוויות)
 .3.6יש להמתין לייבוש אזור ההחדרה לפני החדרת הצנתר
 .3.7יש לכסות בסדין סטרילי את כל גופו של החולה ,כולל הראש
 .3.8שימוש באולטראסאונד
 .3.8.1מומלץ להשתמש באולטרסאונד בכל החדרת צנתר ורידי מרכזי
 .3.8.2יש לחטא את המתמר לפני הפעולה עם תכשיר מאושר לניקוי וחיטוי מכשור רפואי
 .3.8.3יש לכסות את המתמר בכיסוי סטרילי
 .3.8.4יש להשתמש בג'ל סטרילי באריזה אישית חד פעמית מתחת לכיסוי ומעליו
 .3.9לאחר ההחדרה ,יש לקבע את הצנתר באמצעות תפרים או 'מקבע נטול תפרים' ()sutureless securement
 .3.10חבישה של הצנתר לאחר החדרה תתבצע על ידי המחדיר לפני הסרת השדה הסטרילי
 .3.11יש לוודא מיקום תקין של הצנתר ולשלול חזה אוויר לפני השימוש בו באמצעות צילום חזה ,אולטראסאונד
או intracavitary ECG
 .3.12צנתר מרכזי שהוחדר בתנאים לא סטריליים ,כגון בזמן החייאה ,יוחלף תוך  24שעות לצנתר חדש בטכניקה
סטרילית מלאה
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 .4הנחיות לטיפול בצנתר מרכזי
 .4.1יש להקפיד על היגיינת ידיים לפני כל פעולה בצנתר
 .4.2בכל גישה לצנתר יש לחטא את פתח הצנתר במשך  15שניות באלכוהול  ,70%באריזה אישית חד פעמית
 .4.2.1בצנתרים בהם חל איסור על חיטוי עם תכשיר על בסיס אלכוהול ,יש לחטא את מוצא הצנתר בהתאם
להנחיות היצרן
 .4.3אומדן סימני זיהום באזור החדרת הצנתר יבוצע לפחות אחת ל 24-שעות
 .4.4יש לתעד את הטיפול היומי בצנתר בגיליון המטופל
 .4.5חבישה
 .4.5.1סוג החבישה :בצנתרים הצפויים להיות בשימוש מעל  5ימים יש להשתמש בחבישה מצופה
בכלורהקסידין או בדיסק כלורהקסידין ,אם אין התווית נגד
 .4.5.1.1ביחידות עם שיעור אלח דם נמוך מהיעד הארצי ,השימוש בחבישות בהתאם להנחיות צוות
מניעת זיהומים
 .4.5.2טיפול מתמשך והחלפת חבישה  -ראה פרק "חבישה של צנתרים מרכזיים והיקפיים"
 .4.6צנרת וציוד נלווה  -ראה פרק "צנרת וציוד נלווה ,צנתרים מרכזיים והיקפיים"
 .5הוצאת צנתר  /החלפת מיקום הצנתר
 .5.1מדי יום ,יש לשקול את נחיצות הצנתר המרכזי ,ולהוציאו בהקדם האפשרי
 .5.2אין להחליף מיקום צנתר באופן שגרתי; החלפה שגרתית אינה מונעת זיהומים ועשויה לגרום לסיבוכים מכניים
 .5.3במקרה של זיהום מקומי באזור הצנתר ,יש להוציא את הצנתר
 .5.4במקרה של חשד לאלח דם ,יש לפעול בהתאם להנחיות המקצועיות לטיפול בזיהומים הקשורים לצנתרים
 .5.5החלפה של צנתר מרכזי על מוליך:
 .5.5.1ניתן להחליף צנתר על מוליך כאשר יש צורך בהחלפה ואין חשד לזיהום הקשור לצנתר (למשל ,בעיה
מכנית)
 .5.5.2החלפת צנתר על מוליך תתבצע בטכניקה סטרילית מלאה כמפורט בסעיף 3.4
 .5.5.3לאחר הוצאת הצנתר הישן יש להסיר את הכפפות הסטריליות ולעטות זוג כפפות סטריליות חדשות
לפני החדרת הצנתר החדש
 .6רחצת מטופלים
 .6.1יש להימנע מהרטבת מוצא הצנתר
 .6.2יש לכסות את אזור החדרת הצנתר וחיבוריו בחבישה אטומה למים
 .6.3במבוגרים וילדים מעל גיל חודשיים ,מומלץ לבצע רחצה יבשה באמצעות מגבוני כלורהקסידין  2%על בסיס מים
 .6.4פגים וילודים מתחת לגיל חודשיים  -תדירות הרחצה בהתאם לפרוטוקול מקומי .במידה ולילוד יש צנתר מרכזי
מומלץ לבצע רחצה עם מים מעוקרים מחוממים
 .7משחה אנטיביוטית
אין להשתמש באופן שגרתי במשחה אנטיביוטית במוצא הצנתר
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 .8אמצעים נוספים שהוכחו כיעילים בהפחתת שיעורי זיהום בצנתר מרכזי
כאשר שיעור אלח דם הקשור בצנתר מרכזי נותר גבוה לאחר הטמעת "האשכול" הבסיסי ,יש להשתמש באחד או
יותר מהאמצעים הבאים:
 .8.1רחצה יבשה :רחצת החולה באמצעות מגבונים טבולים בכלורהקסידין  ,2%ללא שימוש במים
 .8.2פקק אנטיספטי חד-פעמי למוצא הצנתר (לדוגמא ,פקק אלכוהול)
 .8.3צנתרים מצופים בתכשירים אנטיספטיים/אנטי-בקטריאליים
 .9תיעוד
 .9.1תיעוד החדרת צנתר מרכזי
 .9.1.1באחריות הרופא/ה המחדיר/ה והאח/ות המסייע/ת לתעד ברשומה הרפואית
 .9.1.2התיעוד יכלול :תאריך החדרה ,התוויה להחדרת הצנתר ,סוג הצנתר ומיקום אנטומי
 .9.2תיעוד יומי
 .9.2.1נוכחות צנתר מרכזי
 .9.2.2התוויה
 .9.2.3הערכה קלינית של אזור הצנתר
 .9.2.4הערכת מצב החבישה וצורך בהחלפה
.10

ניטור שיעור זיהומים ובקרה על היענות להנחיות
 .10.1יש לבצע ניטור אלח דם הקשור בצנתר מרכזי בהתאם להגדרות  NHSNהמתעדכנות באופן עיתי
 .10.1.1ניטור אלח דם יתבצע בהתאם לדרישות עדכניות של משרד הבריאות
חובה לנטר שיעורי אלח דם ביחידות לטיפול נמרץ;
.10.1.1.1
מומלץ לנטר בכל מחלקות בית החולים בהם יש שימוש בצנתרים מרכזיים
.10.1.1.2
 .10.2היענות להנחיות להחדרה וטיפול שוטף
 .10.2.1יש להטמיע רשימת תיוג לביצוע החדרת הצנתר בהתאם להנחיות (דוגמא בנספח מס' )2
 .10.2.2יש לבצע תצפיות על תהליכי החדרת צנתרים ארוכי וקצרי טווח ,טיפול מתמשך החלפת חבישה,
החלפת סט עירוי ,חיטוי פתחי הצנתר בטרם הזרקה/שאיבה על ידי צוות מניעת זיהומים.
תדירות התצפיות תקבע בהתאם לשיעורי אלח הדם
 .10.2.3כאשר שיעור אלח הדם הקשור בצנתר מרכזי מעל היעד הארצי ,יש לבצע תחקיר על תהליכי
ההחדרה ,הטיפול המתמשך וביצוע ההדרכות ,ולהשתמש באחד או יותר מהאמצעים הנוספים
המפורטים בסעיף .8

.11

דיווח
.11.1
.11.2

דיווח פנימי  -תוצאות הניטור ידווחו לפחות אחת לחודש למחלקות הרלוונטיות ולהנהלת המוסד
הרפואי
דיווח ליחידה הארצית למניעת זיהומים :ניטור אלח דם והיענות לתהליכי החדרה וטיפול  -דיווח
חודשי; בקרה על ספירת ימי צנתר מרכזי – בהתאם להנחיות המתעדכנות עיתית.
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ב .הנחיות למניעת זיהומים הקשורים בצנתר ורידי היקפי
צנתר ורידי היקפי הוא האמצעי השכיח ביותר להזלפת נוזלים ,תרופות ומוצרי דם במאושפזים .במהלך החדרת הצנתר
ובמהלך הטיפול השוטף עלולים לחדור מחוללי זיהום לזרם הדם ולגרום לסיבוכים זיהומיים כולל אלח דם,
תרומבופלביטיס זיהומית ,אנדוקרדיטיס וזיהומים בשתלים זרים .סיבוכים אלו כרוכים בתחלואה משמעותית ,עליה
במשך האשפוז ותמותה.
 .1התוויות להחדרת צנתר
 .1.1יש לשקול את הצורך בהחדרת צנתר לכל מאושפז ,באופן פרטני
 .1.2החדרת צנתר נדרשת לצורך טיפול תוך ורידי (לדוגמא ,כאשר לא ניתן לתת נוזלים או תרופות דרך הפה) ,אך
אינה מומלצת כהליך שגרתי בכל מאושפז
 .1.3צנתר ורידי היקפי :נועד לטיפול קצר טווח
 .1.4צנתר מסוג  – midlineנועד לטיפול תוך ורידי מתוכנן ל 7 -ימים ומעלה
 .1.4.1צנתר מסוג  midlineאינו מיועד למתן הזנה ורידית
 .2בחירת אתר החדרה וסוג הצנתר ההיקפי
 .2.1בחירת הווריד וסוג הצנתר מושפעת מגורמים שונים כגון :גיל המטופל ,התוויה להחדרת הצנתר ,מצב
המודינמי ומצב כלי הדם של החולה
 .2.2פירוט סוג הצנתר ההיקפי הנדרש בהתאם להתוויה בטבלה מטה:
גודל
הצנתר

אורך הצנתר
(מ"מ)

קצב זרימה
)(ml/min

משך הזמן להזלפת
ליטר saline
)(min

24G

14

26

38

24G

19

22

45

22G

25

35

28

20G

25

65

15

20G

32

60

17

18G

32

105

9.5

18G

45

100

10

16G

50

210
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התוויות
ורידים דקים ,להזלפת נוזלים בקצב איטי.
פגים ,ילדים ,קשישים ומטופלים אונקולוגיים
ורידים קטנים ושבירים ,למתן טיפול ורידי
כולל ציטוטקסי .מתאים לשימוש גם לילדים
לשימוש כללי
לשימוש נפח נוזלים גדול ,מוצרי דם ותרופות
במטופלי טראומה ,כאשר נדרש מתן
נוזלים/מוצרי דם בקצב מהיר

 .2.3יש להימנע משימוש ב"פרפרית" להזלפת תרופות או נוזלים .פרפרית אינה יציבה בווריד ולכן קיים סיכון
מוגבר לדלף (אקסטרווזציה) ודקירה של אנשי הצוות
 .2.4אתר להחדרת צנתר היקפי
 .2.4.1מבוגרים
 .2.4.1.1המיקום המועדף  -וורידים שטחיים של האמה
 .2.4.1.2יש להעדיף את הגפה העליונה הלא דומיננטית של המטופל ,בעיקר כאשר הצנתר מיועד
לפרק זמן של מספר ימים
 .2.4.1.3מומלץ להימנע מהחדרת הצנתר באזורי הכיפוף (לדוגמא ,אזור המרפק) בשל סיכון מוגבר
לחבלה מקומית ודלקת של הווריד (פלביטיס)
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.2.4.1.4

.2.4.1.5

.2.4.1.6

בחולים המיועדים להמודיאליזה מומלץ להימנע מהחדרת צנתרים פריפריים לוורידים
בצד הקדמי של המרפק ו/או בווריד האגודלי ( ,)cephalic veinמאחר וורידים אלו עשויים
לשמש בהמשך להתקנת נצור ( )fistulaאו שתל ורידי .מומלצת החדרה לוורידים בגב כף
היד
יש להימנע ככל הניתן מהחדרת צנתר לגפיים התחתונות; נוכחות צנתר בגפה תחתונה
כרוכה בשיעור גבוה של פלביטיס ויצירת קרישי דם ( .)DVTאם היה הכרח בהחדרה לגפה
תחתונה ,יש להחליף את המיקום בהקדם האפשרי
במצבי חירום כאשר לא ניתן למצוא ווריד אחר ניתן להחדיר צנתר גם לexternal -
jugular vein
יש להחליף את מיקום הצנתר בהקדם האפשרי
.2.4.1.6.1

 .2.4.2ילדים
 .2.4.2.1האתרים המועדפים הם אזור גב כף היד (אך לא באצבעות) והאמה
 .2.4.2.2ביילודים ותינוקות ניתן לשקול להחדיר צנתר היקפי באזור הקרקפת .בתינוקות שעדיין לא
הולכים ניתן להחדיר גם לכף הרגל
 .3תהליך החדרת צנתר וורידי היקפי מפורט בנספח מס' 3
 .3.1ניסיונות החדרה חוזרים:
 .3.1.1בכל ניסיון החדרה יש להשתמש בצנתר חדש
 .3.1.2יש לבצע חיטוי חוזר של אתר ההחדרה עם פד חדש
 .3.2שימוש באולטראסאונד להחדרת צנתר
 .3.2.1שימוש באולטראסאונד עשוי לסייע בחולים עם קושי באיתור ורידים
 .3.2.2יש לבצע ניקוי וחיטוי של המכשיר לאחר כל שימוש בהתאם להנחיות היצרן
 .3.2.3ביילודים/פגים ניתן להשתמש בטראנסילומינציה
 .3.3הרדמה מקומית :הרדמה מקומית באתר החדרה (לשיכוך כאב ,במיוחד בקרב ילדים) באמצעות משחת
אילחוש מקומית ,עשויה להשאיר שכבה חלבונית על פני העור שלא ניתנת להסרה באמצעות חיטוי על ידי
אלכוהול .יש להסיר שאריות החומר על ידי שפשוף עדין בסבון ומים כהכנה לפני חיטוי העור והחדרת הצנתר
 .3.4חיטוי עור
 .3.4.1חיטוי עור לפני החדרת צנתר פריפרי יתבצע על ידי תכשיר חיטוי באריזה אישית חד פעמית
מבוגרים :מומלץ חיטוי העור עם תכשיר אלכוהול  70%או תמיסת  iodineאו
.3.4.1.1
.povidone-iodine
תינוקות ופגים :תכשירים מותרים לשימוש מפורטים בחוזר מנהל רפואה מס' 19/2014
.3.4.1.2
ויילודים"
בפגים
וצנתרים
עור
לחיטוי
הנחיות
"עדכון
()https://www.health.gov.il/hozer/mr19_2014.pdf
 .3.4.2אין לבצע מישוש חוזר של אתר החדרת הצנתר לאחר חיטוי העור .במידת הצורך יש לעטות כפפות
סטריליות
 .4טיפול מתמשך בצנתר וורידי היקפי
 .4.1יש לבצע הערכה יומית לנחיצות הצנתר ולתעד התוויה לשימוש
 .4.2יש לשקול הוצאת צנתר שלא נעשה בו שימוש יותר מ  24שעות
 .4.3בכל התחברות לצנתר יש לחטא את הפתח .מומלץ להשתמש במחבר ולא להזריק ישירות דרך הפתח העליון
 .4.4יש לבצע אומדן יומי לתקינות הצנתר ולסימני זיהום (אומדן וריד פריפרי ״אופ" ,נספח מס' )4
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 .4.5למטופלים בסיכון כגון :תינוקות ,פגים או מטופלים המקבלים טיפול תוך-ורידי עם תכשיר העלול לגרום
נזק לרקמות כגון בועיות או התכייבות במקרה של דליפה מחוץ לווריד ( ,)vesicantsיש לבצע בקרה תכופה,
כל שעה-שעתיים או בהתאם למדיניות המקומית
 .5תדירות החלפת צנתר היקפי
 .5.1מבוגרים :מומלץ להחליף צנתר כל  4-5ימים
אם קיים קושי בהחדרת צנתר היקפי ניתן לשקול להשאיר את הצנתר הקיים תוך ביצוע הערכה
.5.1.1
יומית קפדנית לסימני זיהום
 .5.2ילדים :יש להחליף צנתר אחת ל 7 -ימים .יש לבצע הערכה קפדנית פעם במשמרת לסימני זיהום
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ג .הנחיות למניעת זיהומים הקשורים בצנתר עורקי
 .1שימוש בצנתרים עורקיים חיוני לניטור המודינמי של חולים קריטיים
 .2צנתר עורקי עלול להיות מקור לאלח דם .שיעור זיהומים בצנתרים אלה דומה לשיעור הזיהומים בצנתרים ורידיים
מרכזיים
 .3אתר החדרה מומלץ:
 .3.1מבוגרים ;radial artery :בעדיפות נמוכה יותר עורק dorsalis pedis
 .3.2ילדיםdorsalis pedis ;posterior tibial ;radial artery :
 .3.3יש להימנע מהחדרת צנתר ל brachial artery-בשל האנטומיה הווסקולרית של הזרוע ,מחשש לאיסכמיה
ונמק של הגפה .שימוש בעורק פמורלי מעלה את הסיכון לזיהומים
 .4תהליך החדרת צנתר עורקי
 .4.1החדרת צנתר לעורק פמורלי תיעשה בטכניקה סטרילית מלאה (טבלה)
 .4.2החדרת צנתר לעורק פריפרי תיעשה בטכניקה אספטית ללא צורך בחלוק סטרילי למבצע וכיסוי סטרילי מלא
למטופל (טבלה)
 .4.3במהלך ההחדרה מומלץ על שימוש באולטרסאונד
מרכיב

צנתר עורקי פמורלי

צנתר עורקי פריפרי

אמצעי מגן לצוות

כובע (מכסה את כל שיער הראש)

כובע (מכסה את כל שיער הראש)

מסכה כירורגית המכסה אף ופה

מסכה כירורגית המכסה אף ופה

מגן פנים/משקפי מיגון

מגן פנים/משקפי מיגון

כפפות סטריליות

כפפות סטריליות

חלוק סטרילי
 ערכה אחודה
כיסוי המטופל

כיסוי סטרילי מלא של המטופל (מכף רגל עד ראש) כיסוי סטרילי קטן סביב אזור ההחדרה

תכשיר חיטוי

חיטוי העור בתכשיר אלכוהול  70%עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ  ,2%ריכוז מינימלי ,)0.5%
באריזה אישית חד פעמית

חבישה

בסיום ההחדרה יש להניח חבישה סטרילית על מוצא הצנתר
ניתן להשתמש בחבישה שקופה ,גאזה סטרילית או חבישה מצופה בכלורהקסידין

 .5טיפול מתמשך בצנתר עורקי
 .5.1בקרה
 .5.1.1יש לבצע הערכה יומית לנחיצות הצנתר
 .5.1.2בקרה לנוכחות תקינות הצנתר וסימני דלקת תתבצע לפחות אחת למשמרת
 .5.1.3יש לוודא לאחר כל שימוש שהצנרת ואזור הברז ללא שאריות דם
 .5.2מערכת שטיפה :יש להשתמש במערכת שטיפה סגורה
 .5.3יש לצמצם למינימום את מספר הפעולות
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 .6החלפת צנתר עורקי :אין המלצה להחלפה שגרתית של הצנתר העורקי
 .7לקיחת דגימות דם :יש לבצע חיטוי של המחבר עם תכשיר אלכוהול  70%באריזה אישית חד פעמית למשך  15שניות
או לחילופין להשתמש בפקק אנטיספטי חד פעמי
 .8כללי :אין להרטיב מוצא הצנתר במי ברז
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ד .הנחיות להחלפת חבישה של צנתרים בכלי דם
(צנתר ורידי מרכזי ,צנתר ורידי היקפי וצנתר עורקי)
 .1מומלץ שימוש בערכה מוכנה להחלפת חבישה ,הכוללת את הציוד הנדרש
 .2החלפת חבישה תתבצע בהתאם לסוג החבישה והנחיות היצרן
 .3יש להשתמש בחבישה שקופה חצי נושמת ,המאפשרת בדיקה נוחה של אזור הצנתר
 .4אם אזור החדרת הצנתר מדמם ,יש להשתמש בפד גאזה
 .5יש להחליף חבישה כאשר היא מלוכלכת ,רטובה או אינה מודבקת לעור באופן מלא
 .6החלפת חבישה בצנתר ורידי מרכזי  /עורקי פמורלי
 .6.1החלפת חבישה של צנתר מרכזי תיעשה בטכניקה אספטית ,הכוללת :היגיינת ידיים ,עטית כפפות סטריליות,
מסכה כירורגית המכסה אף ופה (רשימת תיוג לתהליך החלפת חבישה בנספח מס' )5
 .6.2בטיפול בצנתרים לטווח ארוך :מומלץ על עטית מסיכה גם למטופל
 .6.3חיטוי העור בתכשיר אלכוהול  70%עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ  ,2%ריכוז מינימלי  ,)0.5%באריזה אישית
חד פעמית
 .6.4החלפת 'מקבע נטול תפרים' ( )sutureless securementעם החלפת החבישה בהתאם להנחיות היצרן
 .7החלפת חבישה של צנתר ורידי היקפי  /עורקי פריפרי
 .7.1החלפת חבישה תתבצע בטכניקה אספטית הכוללת :היגיינת ידיים ,עטית כפפות נקיות
 .7.2חיטוי העור בתכשיר אלכוהול  ,70%עם או ללא כלורהקסידין באריזה אישית חד פעמית
 .8תדירות החלפת חבישה
 .8.1חבישה שקופה – בהתאם להנחיות היצרן
 .8.2חבישת גאזה  -כל  48שעות
 .8.3במצב בו פד גאזה מונח תחת הכנפיים לתמיכה ומניעת לחץ על העור ,אך אזור החדרת הצנתר מכוסה בחבישה
שקופה חצי נושמת וניתן לראות את מוצא הצנתר ,יש להחליף כל  3-7ימים
 .8.4יש להחליף חבישה בהקדם במצבים הבאים :חבישה רטובה ,חבישה שהתרופפה ,חבישה מזוהמת
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ה .הנחיות לטיפול והחלפה של צנרת ואביזרים נלווים של צנתרים בכלי דם
(צנתר ורידי מרכזי ,צנתר ורידי היקפי וצנתר עורקי)
 .1יש להימנע מפעולות מיותרות כדי למנוע זיהום של המערכת
 .2שימוש במערכות עירוי סגורות מפחית את הסיכון לזיהום
 .3תדירות החלפת צנרת
 .3.1החלפת סט עירוי במערכת המחוברת לצנתר ברציפות  -פעם ב 96 -שעות
 .3.2סט עירוי שאינו מחובר ברציפות יש לכסות עם פקק סטרילי ולהחליף את הסט פעם ב 24 -שעות לפחות
 .3.3מוצרי דם:
 .3.3.1תדירות החלפת סט העירוי תתבצע בהתאם להנחיות יצרן הסט שבשימוש
 .3.3.1.1אין מספיק מידע בספרות המקצועית בנוגע לתדירות הנדרשת להחלפת הסט .לפי הנחיות
 (American Association of Blood Banks( AABBיש להחליף את הסט לאחר  4שעות
 .3.3.1.2יש לציין כי פילטר סטנדרטי מתאים עד ל 4 -מנות .יש לבדוק את הנחיות היצרן
 .3.4הזנה פראנטרלית – פעם ב 24 -שעות כולל מאריך
 .3.5כאשר מחליפים מיקום של צנתר ,יש להחליף את סט העירוי
 .4לפני כל חיבור יש לבצע חיטוי של פתח הצנתר במשך  15שניות עם תכשיר חיטוי באריזה אישית חד פעמית של
אלכוהול  ( 70%עם או בלי כלורהקסידין)
 .5מחבר מסוג needleless
 .5.1במחקרים רבים דווח כי שימוש במחבר על פתח הצנתר מפחית שיעורי אלח דם נרכש .מומלץ לסגור במחבר
את פתחי הצנתר שאינם בשימוש רציף.
 .5.2אין צורך להתקין מחבר על סט של עירוי רציף.
 .5.3יש לבחור במחבר בעל מבנה מועדף מבחינת סיכון לזיהומים.
 .5.3.1יש להימנע משימוש במחבר בעל שסתום מכני עם לחץ חיובי
 .5.4יש לבצע חיטוי המחבר על ידי שפשוף במשך  15שניות לפני כל התחברות לצנתר
 .5.5החלפת המחבר (נספח מס' :)6
 .5.5.1בחולים שמקבלים טיפול תוך ורידי לא רציף  -החלפת המחבר לפי הנחיות היצרן
 .5.5.2כאשר יש סימני דם/הפרשות בתוך המחבר
 .5.5.3לפני שאיבת דם מצנתר מרכזי לתרבית למניעת קונטמינציה
 .5.5.4במתן עירוי  TPNומוצרי דם יש לפעול לפי הנחיות היצרן .אין די נתונים בספרות למתן הנחיות
לתדירות החלפת המחבר
 .6פקק אנטיספטי
 .6.1במספר מחקרים שימוש בפקק אנטיספטי נמצא יעיל במניעת אלח דם הקשור בצנתר
 .6.2הפקק חד-פעמי ולאחר הסרתו לא ניתן להשתמש בו שנית
 .6.3יש להשתמש בו בהתאם להנחיות היצרן

17

 .7שאיבת דם דרך צנתר לצורך תרביות
 .7.1מומלץ לא לשאוב דם מצנתרים ורידיים מרכזיים ,עורקיים או פריפריים ,בשל החשש להזדהמות התרבית
 .7.2במידה ואין חלופה אחרת ,יש להסיר את המחבר ( )needlelessלפני השאיבה ולחטא את הפתחים בפד טבול
באלכוהול  70%באריזה אישית חד פעמית .שאיבת הדם תתבצע בטכניקה אספטית הכוללת היגיינת ידיים ,מסכה
וכפפות סטריליות .יש לסגור את הפתח עם מחבר סטרילי חדש
 .7.3הנחיות להחדרת מחט ל port-a-cath -מפורטות בנספח מס' 7
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נספח מס'  :1דוגמא לתהליך החדרת צנתר ורידי מרכזי קצר או ארוך טווח/עורקי מרכזי
.1

ציוד נדרש
 .1.1משטח עבודה (אין להניח ציוד על מיטת המטופל)
 .1.2חומר לחיטוי העור  -תכשיר אלכוהול  70%עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ  ,2%ריכוז מינימלי  ,)0.5%באריזה
אישית חד פעמית
 .1.3ערכה אחודה להחדרת צנתר מרכזי הכוללת את המיגון הנדרש (חלוק סטרילי ,כובע ,מסכה כירורגית  ,כיסוי וג'ל
סטרילי לאולטרסאונד)
 .1.4צנתר מרכזי
 .1.5כפפות סטריליות 2X

.2

אופן הביצוע:
 .2.1צוות מסייע


חבישת כובע המכסה את כל השיער ומסכה כירורגית מכסה אף ופה



ניקוי משטח עבודה (אין להניח את הציוד על מיטת המטופל)



היגיינת ידיים



פתיחת ציוד סטרילי

 חיטוי מכשיר האולטרסאונד בתכשיר מאושר לחיטוי מכשור רפואי
 .2.2מבצע הפעולה


חבישת כובע ומסכה כירורגית המכסה אף ופה לפני תחילת הפעולה



היגיינת ידיים



עטיית כפפות סטריליות



חיטוי עור המטופל ברדיוס הגדול מאזור ההחדרה עם תכשיר אלכוהול  70%עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ
 ,2%ריכוז מינימלי  ,)0.5%באריזה אישית חד פעמית



משך החיטוי  30שניות .יש להמתין עד התנדפות האלכוהול (אין לייבש את העור עם פד סטרילי)



הסרת כפפות סטריליות וביצוע היגיינת ידיים



לבישת חלוק סטרילי וכפפות סטריליות חדשות



כיסוי המטופל בסדין סטרילי מכף רגל ועד ראש (מומלץ לכסות תחילה את האזור הקרוב אל גוף מבצע
הפעולה)



כיסוי המתמר בכיסוי סטרילי



שימוש בג'ל סטרילי מתחת ומעל הכיסוי



החדרת הצנתר



במידה ומתבצע חיטוי עור נוסף יש לבצעו עם אלכוהול  70%עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ  ,2%ריכוז
מינימלי  ,)0.5%באריזה אישית חד פעמית ולהמתין לייבוש



הנחת חבישה סטרילית על מוצא הצנתר על ידי מבצע הפעולה לפני הסרת הכיסוי הסטרילי



הסרת כפפות וביצוע היגיינת ידיים
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נספח מס'  :2דוגמא לרשימת תיוג להחדרת צנתר ורידי מרכזי
נתונים למילוי בכל החדרה של צנתר ורידי מרכזי לטווח קצר
__________________
מחלקה
__________________
שם ומשפחה
__________________
מס' זהות
תאריך ושעה __________________
תת בריחי  /ג'וגולרי  /פמורלי  /אחר __________
אתר צנתר
ימין  /שמאל
צד
מס' חללים ( / 3 / 2/ 1 )lumensיותר מ3-
כן

צעדים הכרחיים
נעשה שימוש ב"ערכה מוכנה" להחדרת צנתר מרכזי הכוללת כל הציוד הנדרש
רופא/ה מבצע/ת הפעולה לבש/ה כובע ומסכה כירורגית (המכסה פה ואף)
רופא/ה מבצע/ת הפעולה ביצע/ה היגיינת ידיים ועטה/תה כפפות סטריליות
חיטוי של אתר החדרה בתמיסת אלכוהול  70%עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ  ,2%ריכוז מינימלי
 ,)0.5%באריזה אישית חד פעמית
המתנה לייבוש לפני החדרה
רופא/ה מבצע/ת הפעולה הסיר/ה את הכפפות הסטריליות וביצע/ה היגיינת ידיים
רופא/ה מבצע/ת הפעולה לבוש/ה חלוק סטרילי וכפפות סטריליות חדשות
פריסת שדה סטרילי גדול ,כיסוי החולה מעל הראש ועד הרגליים
רופא/ה מפקח/ת חובש/ת כובע ועוטה מסכה כירורגית
אח/ות/רופא/ה מסייע/ת חובש/ת כובע ועוטה מסכה כירורגית*
אח/ות/רופא/ה מסייע/ת חיטא/ה ידיים לפני התחלת הפעולה
חבישת אתר ההחדרה לפני הסרת השדה הסטרילי
שימוש באולטראסאונד במהלך החדרת הצנתר
שימוש בכיסוי סטרילי וג'ל סטירילי מעל ומתחת לכיסוי

*אם הרופא המסייע נמצא בשדה הסטרילי ומסייע בתהליך ההחדרה ,עליו ללבוש בנוסף גם חלוק סטרילי
רופא/ה מבצע/ת הפעולה __________________
__________________
רופא/ה מפקח/ת
אח/ות/רופא מסייע/ת __________________
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לא

נספח מס'  :3דוגמא לתהליך החדרת צנתר וורידי היקפי
.1

ציוד נדרש
 .1.1משטח עבודה (אין להניח ציוד על מיטת המטופל)
 .1.2אלכוהול  70%לחיטוי עור באריזה אישית חד פעמית
 .1.3כפפות נקיות
 .1.4חבישה סטרילית למוצא הצנתר
 .1.5פקק סטרילי לפתח הצנתר הפריפרי
 .1.6צנתר ורידי היקפי בגודל מתאים (ונפלון)
 .1.7חוסם ורידים חד פעמי

.2

אופן הביצוע:
 .2.1ניקוי משטח עבודה
 .2.2היגיינת ידיים
 .2.3פתיחת הציוד
 .2.4קשירת חוסם ורידים
 .2.5חיטוי עור המטופל
 .2.6היגיינת ידיים ועטית כפפות נקיות
 .2.7החדרת הצנתר
 .2.8קיבוע הצנתר
 .2.9הסרת כפפות
 .2.10היגיינת ידיים
 .2.11תיעוד הפעולה ברשומה הרפואית
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נספח מס' " :4אופ"  -אומדן וריד פריפרי

0

מקום החדרת הצנתר נראה תקין

1

חשד לפלביטיס:
הופעת אחד מהסימנים הבאים* :כאב מקומי קל *אדמומיות בסמוך לאתר ההחדרה

2

סימנים מוקדמים של פלביטיס:
הופעת שניים מהסימנים הבאים* :כאב *אריתמה *נפיחות

3

פלביטיס בחומרה בינונית:
הופעת כל הסימנים* :כאב לאורך הווריד *אריתמה *אינדורציה

4

פלביטיס בשלב מתקדם:
כל הסימנים מסעיף  + 3הופעת נוקשות לאורך הווריד המודלק

5

תרומבופלביטיס חמורה:
כל הסימנים מסעיף  + 4חום גבוה
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נספח מס'  :5דוגמא לתהליך החלפת חבישה של צנתר ורידי מרכזי  /צנתר עורקי פמורלי
.1

.2

ציוד נדרש
 .1.1ערכה להחלפת חבישה הכוללת את כל הציוד הנדרש או לחילופין:
 .1.1.1תכשיר אלכוהול  %70עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ  ,%2ריכוז מינימלי  ,)%0.5באריזה אישית חד
פעמית)
 .1.1.2כפפות נקיות
 .1.1.3כפפות סטריליות
 .1.1.4מסיכה כירורגית
 .1.1.5חבישה סטרילית
 .1.1.6משטח סטרילי
אופן הביצוע
 .2.1חבישת מסיכה כירורגית (בצנתר ארוך טווח  -גם למטופל)
 .2.2ניקוי משטח עבודה (אין להניח את הציוד על מיטת המטופל)
 .2.3היגיינת ידיים
 .2.4פתיחת הציוד על המשטח הסטרילי ביחידת המטופל
 .2.5חיטוי ידיים ועטיית כפפות נקיות
 .2.6הסרת החבישה הישנה תוך הקפדה על קיבוע הצנתר (למניעת שליפה) והשלכתה לפח פסולת
 .2.7הסרת הכפפות
 .2.8היגיינת ידיים ועטיית כפפות סטריליות
 .2.9חיטוי עור
 .2.10יש לחטא את העור ברדיוס הגדול מאזור החבישה ולאפשר לחומר החיטוי להתאדות (אין לייבש את האלכוהול
עם פד)
 .2.11המתנה לייבוש העור במשך כ 30 -שניות
 .2.12הנחת חבישה סטרילית
 .2.13השלכת ציוד מתכלה משומש לפח פסולת
 .2.14הסרת כפפות ,מסיכה והיגיינת ידיים
 .2.15תיעוד החלפת החבישה ואומדן האזור ברשומה הסיעודית
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נספח מס'  : 6דוגמא לתהליך החלפת מחבר מסוג  needlelessבצנתר ורידי מרכזי MIDLINE ,וצנתר
עורקי פמורלי
.1

ציוד נדרש
 .1.1משטח ייעודי לפתיחת ציוד (לא על מיטת המטופל)
 .1.2משטח סטרילי
 .1.3מחבר מסוג  needlelessסטרילי לכל נתיב
 .1.4כפפות סטריליות
 .1.5מסיכה כירורגית
 .1.6פד אלכוהול  70%באריזה אישית חד פעמית

.2

אופן הביצוע
 .2.1חבישת מסיכה כירורגית
 .2.2ניקוי משטח העבודה
 .2.3היגיינת ידיים
 .2.4פריסת שדה סטרילי
 .2.5הכנת הציוד הסטרילי על משטח העבודה
 .2.6סגירת הצנתר במקום הייעודי ,ניתוק העירוי והשלכתו
 .2.7היגיינת ידיים ועטיית כפפות סטריליות
 .2.8ניתוק המחבר הישן
 .2.9ניקוי קצה הצנתר הפתוח בתנועה סיבובית במשך  15שניות עם פד אלכוהול
 .2.10חיבור מחבר ( )needlelessסטרילי חדש ,לוודא שסגור היטב
 .2.11הסרת הכפפות ,היגיינת ידיים ותיעוד ביצוע
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נספח מס'  :7דוגמא לתהליך החדרת מחט ייעודית לport-a-cath-
.1

ציוד נדרש
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8
.1.9
.1.10
.1.11
.1.12

.2

משטח עבודה (אין להניח ציוד על מיטת המטופל)
חומר לחיטוי העור  -תכשיר אלכוהול  70%עם כלורהקסידין (ריכוז מומלץ  ,2%ריכוז מינימלי  ,)0.5%באריזה אישית
חד פעמית
כפפות סטריליות
כיסוי סטרילי אטום לנוזלים
פינצטה סטרילית
מסכה כירורגית
מחט ייעודית (לדוגמא )GRIPPER ,בגודל המתאים
מזרקים ומחטי שאיבה סטריליים (יש אפשרות להשתמש במזרקים מוכנים מראש עם סליין והפרין)
פקקים אדומים לכיסוי מזרקים
בקבוקון  salineחד פעמי
 heparin lockחד פעמי  +פדים סטריליים – לביצוע שטיפה
חבישה סטרילית למוצא הצנתר

אופן הביצוע:
 .2.1חבישת מסכה כירורגית
 .2.2ניקוי משטח עבודה (אין להניח את הציוד על מיטת המטופל)
 .2.3היגיינת ידיים
 .2.4פתיחת שדה סטרילי אטום לנוזלים ופתיחת הציוד הנדרש על המשטח
 .2.5פתיחת האריזה של תכשיר החיטוי
 .2.6היגיינת ידיים
 .2.7שאיבת  salineו heparin lock -לאחר חיטוי פתח הבקבוקון
 .2.8כיסוי קצה המזרקים עם פקק אדום (אין להניח את המזרקים המיועדים לשטיפת הצנתר בשדה הסטרילי)
 .2.9היגיינת ידיים ועטית כפפות סטריליות
 .2.10חיטוי עור המטופל בטכניקת אל-געת ברדיוס גדול מגודל החבישה .משך החיטוי  15שניות והמתנה עד ייבוש העור
(אתר ההחדרה)
 .2.11חיבור מזרק השטיפה לקצה הצינורית ושטיפת הצנרת עד יציאת האוויר; סגירת הסוגר (יש להשאיר את המזרק
מחובר למחט)
 .2.12החזקת קופסית הצנתר אשר תחת העור ביד הלא דומיננטית והחדרת המחט בזווית ישרה ( )900לקופסית .אין לדקור
עם אותה מחט יותר מפעם אחת
 .2.13פתיחת הסוגר
 .2.14בדיקת מיקום על ידי שאיבת דם ושטיפה
 .2.15במידה והמחט נשארת ,יש להסיר את קליפס אחיזת המחט ולקבע את המחט באמצעות חבישה
 .2.16במידה והמחט הוחדרה לביצוע שטיפה בלבד (אחת לחודש) ,אחרי הוצאתה יש לכסות את אתר ההחדרה עם פד
סטרילי יבש או חבישה סטרילית
 .2.17השלכת הפסולת לאשפה
 .2.18הסרת כפפות והיגיינת ידיים
 .2.19תיעוד הפעולה ברשומה הרפואית
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