
 

 

1.0 AMAÇ 

Kan dolaşımına bağlı hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolüdür.  

 

2.0 KAPSAM 

Damar içi Katater uygulanan tüm birimleri kapsar.     

 

3.0 KISALTMALAR 

DİK: Damar içi Kateter 
PVK: Periferik venöz kateterler  
SVK: Tünelsiz santral venöz kateterler  
PICC: Periferik Yolla Takılan SVK  
PORT : Tamamen implant edilen kateterler  

 

4.0 SORUMLULAR 

Uzman Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru 

     

5.0 TANIMLAR 
Sürveyans: Belirli hastalıkların nasıl ortaya çıktığı ve dağıldığına ilişkin sistematik olarak yapılan gözlemdir. 
Damar içi Kateter (DİK): Sıvı replasmanı, parenteral beslenme, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, ilaç 

uygulamaları ve hemodinamik izlem amacı ile santral veya periferik damarlara yerleştirilen kateterler. 

El Hijyeni: Herhangi bir el temizliği eylemi için kullanılan genel tanımdır. 

Venöz ve Arteriyel Erişim İçin Kullanılan Kateterler 
 Periferik venöz kateterler (PVK) 
 Periferik arteriyel kateterler 
 Orta-hat kateterleri 
 Tünelsiz santral venöz kateterler (SVK) 
 Tünelli SVK 
 Periferik Yolla Takılan SVK (PICC) 
 Pulmoner arter kateterleri 
 Tamamen implant edilen kateterler (port) 
 Umbilikal kateterler 

6.0 FAALİYET AKIŞI 
Sürveyans: 

 DİK giriş bölgesini her gün kontrol edin. 
 Şeffaf örtü kullanılan hastalarda kontrol amacıyla kateter giriş bölgesine bakın. 
 Gazlı bez kullanılan hastalarda bu bölgeyi gazlı bez üzerinden palpe edin.  
 Kateter giriş yerinde duyarlılık saptanması, gösterilebilen bir enfeksiyon odağı   
 bulunmaksızın ateşinin çıkması veya lokal enfeksiyonu yada kan dolaşımı  
 enfeksiyonunu düşündüren diğer bulguların saptanması durumunda kateter   
 giriş yerindeki örtüyü kaldırarak kateter giriş bölgesini inceleyin.  
 Kateterin takıldığı-çıkarıldığı, pansuman değiştirilme tarihlerini kayıt altına alın.  
El Hijyeni: DİK giriş bölgesinin palpasyonu öncesinde ve sonrasında, kateter takılmasından, pansuman 

değiştirilmesinden ve kateterle ilgili her tür manüpülasyondan önce ve sonra el hijyeninizi sağlayın. 

 

Aseptik Teknik, Kateter Takılması: 

 DİK takılması ve bakımı sırasında aseptik teknik kullanın. 

 Periferik DİK’leri takarken steril olmayan temiz eldiven giyin ve ilgili hemşirelik  protokolüne uygun olarak 

damar yolu açın. 

 Arteriyel veya santral DİK’ler takılırken steril eldiven giyin.  

 Periferik venöz DİK’lerin bakımı sırasında steril olmayan eldiven, diğer tüm   

 kateterlerin bakımı sırasında steril eldiven giyin. 
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Kateter Giriş Yerinin Bakımı: 

 DİK takılmasından önce ve pansuman değişimi sırasında cildi uygun bir antiseptik solüsyonla 

temizleyin,%2’lik klorheksidin içeren antiseptik solüsyonlar tercih edilmekle birlikte, iyodofor veya%70’lik alkol 

de kullanılabilir.  

 Kateter takılmadan önce giriş yerine sürülen antiseptik solüsyonun hava ile temas ederek kurumasını bekleyin. 

 Kateter Giriş Yeri Örtüleri: 

 Kateter giriş yerinin örtülmesi için steril gazlı bez veya steril, şeffaf, yarı geçirgen örtüler kullanın.  

 Arteriyel kateter giriş yerlerinde steril gazlı bez tercih edin. 

 Tünelli santral venöz kateterlerin (SVK) ve portların giriş yeri tamamen iyileştikten sonra kapatılmasına gerek 

yoktur.  

 Hasta fazla terliyor ise veya kateter giriş yerinden kanama veya sızdırma var ise, gazlı bez örtüleri, şeffaf 

örtülere tercih edin.  

 Steril gazlı bezle yapılan pansumanları (arteriyel giriş yerleri dahil) 48 saatte bir, şeffaf örtü kullanılan 

pansumanları haftada bir değiştirin. 

 Kateter pansumanını, nemlendiğinde, gevşediğinde (bütünlüğü bozulduğunda) veya gözle görülebilir kirlenme 

meydana geldiğinde mutlaka değiştirin.  

 Fungal enfeksiyonları ve anti mikrobiyal direnci arttırıcı etkileri nedeniyle kateter giriş yerine antibiyotik içeren 

krem uygulamayın.  

 DİK’ler su ile temas ettirilmemelidir. Hasta duş almadan önce kateter,  bağlantı cihazları ve kateter giriş yerini 

su geçirmez bir örtü ile kaplayın. 

 

Damar İçi Kateterlerin Seçimi ve Değiştirilmesi: 

 DİK’in takılacağı bölgeyi seçerken hem enfeksiyon, hem de mekanik komplikasyon gelişme riskini dikkate 

alın.  

 Yarar/zarar oranını göz önünde bulundurarak komplikasyon gelişme riskinin en düşük olduğu bölge ve tekniği 

tercih edin.   

 Kullanım endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz kateteri çekin. 

 Santral venöz veya arteriyel kateterleri rutin olarak değiştirmeyin  (Her yeni girişim ek enfeksiyon riskini 

beraberinde getirir)  

 Aseptik kurallara uyularak takıldığı konusunda şüphe bulunan tüm DİK’leri  mümkün olan en kısa zamanda 

(mutlaka ilk 48 saat içinde) değiştirin.  

 Erişkin hastalarda, flebit gelişimini önlemek için PVK’ leri 72-96 saatte bir değiştirin.  

 Bir enfeksiyon kaynağı  olabileceği düşünülen  DİK’in  değiştirilmesi konusundaki karar klinisyen tarafından, 

hastanın durumu değerlendirilerek verilir. 

 Erişkin hastalarda kısa PVK’ları flebit riskini azaltmak için 72-96 saatte bir değiştirin. Eğer yeni periferik 

venöz damar yolu bulma konusunda sorun yaşanıyor ve flebit veya enfeksiyon bulguları yok ise PVK’lar daha 

uzun aralıklarla değiştirilebilir. Ancak bu durumda hem hasta, hem de kateter giriş yerleri çok yakından takip 

edilmeli  

 Tedavinin 6 günden uzun sürmesi bekleniyorsa orta hat kateterleri veya periferik yoldan takılan santral 

kateterlerin kullanımı tercih edilmelidir. 

 Çocuk hastalarda, komplikasyon (flebit veya enfeksiyon) gelişmediği sürece, PVK’ları i.v tedavi 

tamamlanana kadar değiştirmeyin.  

 Sadece ateşi olan bir hastada rutin olarak kateter değiştirmeyin. 

 Kateter giriş yerinde pürülan materyal (enfeksiyon göstergesi) görülen her tür DİK’i en kısa süre içinde 

değiştirin.  

 Hemodinamik yönden stabil olmayan ve kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonundan şüphelenilen her 

hastada DİK’i değiştirin. 

 Katetere bağlı enfeksiyon kanıtlanmadığı veya bu yönde bir şüphe olmadığı sürece, sürekli İnfüzyon için 

kullanılan setleri ve bunlarla ilgili her tür bağlantıyı 72 saatten daha kısa aralıklarla değiştirmeyin. 
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 Damar yolu sürekli olarak açık tutulmayan ve sadece günün belirli zamanlarında infüzyonla parenteral ilaç 

verilen hastalarda (örneğin, günde iki, üç veya dört kez “minibag” içinde hazırlanarak verilen           

antibiyotikler) her seferinde yeni set kullanın. 

 

Kullanım amacına   göre   İnfüzyon   setlerinin   değiştirilme sıklıklarını aşağıdaki açıklamaya göre yapın: 

 Sadece dekstroz ve amino asit içeren solüsyon veriliyorsa; 72-96 saatte bir, 

 Propofol infüzyonu için kullanılan setler: 6-12 saatte bir, 

 Lipid emülsiyonlarının (glikoz ve amino asitlerle kombine  olarak verilen üçlü solüsyonlar veya tek başına 

uygulanan lipid solüsyonları)  verilmesi için kullanılan setler, infüzyonun başlamasını takiben 24 saat içinde  

değiştirilmelidir. 

 

Parenteral sıvıların değiştirilmesinde aşağıdaki kurallara uyun: 

 Lipid içeren solüsyonların (üçlü solüsyonlar gibi) infüzyonu 24 saat içinde  tamamlanmalıdır. 

 Sadece lipidden oluşan solüsyonların infüzyonu 12 saat içinde tamamlanmalıdır ancak Volüm yüklenmesi 

konusunda endişe duyuluyorsa bu süre 24 saate kadar  uzatılabilir. 

 Kan ve kan ürünlerinin infüzyonu 4 saat içinde tamamlanmalıdır. 

 

İntravenöz İlaçların Puşe Edilmesi: 

 Sadece damar içine sulandırılmadan direkt olarak verilmesinde sakınca olmayan ilaçlar intravenöz yolla puşe 

edilir. Antibiyotikler  puşe edilerek verilmez. 5.9.2 İntravenöz yolla puşe edilecek ilacı tercihen ven 

valflerinden veya  intraketler üzerindeki kapak yada stop-cockları kullanarak verin.  

 Ven valflerini kullanmadan önce mutlaka %70’lik alkol veya bir iyodofor ile temizleyin. 

 Kullanılmayan bütün üçlü muslukları (stopcock) kapalı tutun. 

 

İntravenöz Karışımların Hazırlanması ve Kalite Kontrolü: 

 Her parenteral solüsyonu açmadan önce son kullanma tarihi ve görüntü  kontrolü yapın. 

 Son kullanım tarihi geçmiş olan, bulanık olduğu görülen, içinde partikül bulunan, kabında çatlak olan veya 

sızdırdığı fark edilen hiçbir parenteral solüsyonu kullanmayın.  

 Parenteral ilaçlar veya katkı maddeleri için mümkün olduğunca tek dozluk ampul veya flakonlar tercih edin.  

 Tek dozluk ampul veya flakonlar içinde kalan solüsyonları daha sonra kullanılmak üzere birbirine ekleyerek 

saklamayın. 

 Parenteral karışımların hazırlanmasına başlamadan önce “El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı”na 

uygun olarak yapın. 

 

Multidoz flakonlar halinde kullanımlarda şu noktalara dikkat edilmelidir: 

 Üretici firmanın önerdiği saklama koşullarına uyun. 

 Kulanım öncesinde multidoz flakonların giriş diyaframını %70’lik alkol ile temizleyin. 

 Multidoz flakonların giriş diyaframına mutlaka steril bir iğne ile girin ve dokunarak kontamine etmeyin.  

 Yukarıda belirtilen kurallara uyularak kullanılan ve saklanan multidoz flakonlar, üzerinde yazılı olan son 

kullanım tarihine kadar kullanılabilir. 

 Sterilitesi bozulan veya sterilitesinin   bozulduğundan  şüphe  edilen multidoz  flakonları kullanmadan atın. 

 

Multidoz ampul kullanımında şu noktalara dikkat edilmelidir: 

 Alınan ilaçların en küçük formda alınması önerilir. (Örneğin 10 ml yerine varsa 1-2 ml gibi) 

 Eğer ilaç multidoz kullanılacaksa steril bir enjektöre çekilir, iğne ucu kapalı tutulur. 

 Hastaya uygulanması sırasında serum seti alkollü pamukla silinerek ilaç yeterli miktarda uygulanır. 

 İlaç uygulaması sonrasında multidoz flakondan  iğne ucu çıkarılır atılır, yeniden ilaç hazırlanacak ise yeni bir 

steril iğne ucu takılır. 

 Kullanılmayan ilaç usulünce imha edilir. 
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 Bir hastada kullanılan enjektör,  başka bir hastada kullanılmaz. 

 Yukarıdaki öneriler yalnızca multidoz kullanılan ampullerin enfeksiyon kontrol önlemleri doğrultusunda 

hazırlanması ve saklanması ile ilgilidir. Hasta güvenliği ile ilgili önerileri (Örn. İlacı hazırlayan kişinin ve ilacın 

adının enjektör üzerinde yazılı olması vb. ) içermemektedir. 

 

                                       SANTRAL VENÖZ KATATER TAKILMASI  

   

Uygulama  

 Steril eldiven 

 Disposable eldiven 

 Steril delikli kompres 

 Steril spanç 

 Steril katater(juguler,femoral,umblikal vb) 

 Maske, bone 

 Steril önlük 

 100 cc lik izotonik(setlenmiş) 

 10 cc lik enjektör 

 %10 luk povidon  iyot solüsyonu 

 Anti alerjik flaster 

 Kirli kabı 

 Santral venöz katater takılma işlemi ilgili uzman doktor sorumluluğunda gerçekleştirilir. 

 Hastanın bilinci açık ise bilgi verilir. 

 Tüm malzemeler hasta başına getirilir. 

 İşlem öncesi eller yıkanır. 

 Steril eldiven giyilir, steril delikli kompres serilir. 

 Kateter takılacak bölge % 10 luk povidon iyot solüsyonu ile silinir, kuruması beklenir. 

 İşlem sona erdikten sonra, steril  spanç ile kapatılır. 

 Tüm kirli malzemeler hasta başından uzaklaştırılır, eller yıkanır. 

 Yapılan işlemin tarihi katater üzerine not edilir. 

 Katater çıkış yeri infeksiyon  bulguları yönünden günlük kontrol edilir. 

 Kateter lümenleri steril tutulmalıdır. Uçları açık bırakılmamalıdır. 

 Kateter pansumanı % 10’ luk antiseptik solüsyonu ile steril koşullarda gaz spanç  ıle yapılıyorsa48-72 saatte 

bir, seffaf örtü ile kapatılıyorsa haftada bir yapılmalıdır. 

 Kanama ,ıslaklık,akıntı varsa pansuman günü beklemeden yapılır. 

 Hasta haftada 3 kez diyalize giriyorsa diyalizdeki pansumanı yeterlidir. Eğer uzun aralıklarla giriyorsa gün 

aşırı katater pansumanı serviste yapılmalıdır. 

 Hemodiyaliz amaçlı açılan kataterler zorunlu olmadıkça başka amaçlarla(Serum infüzyonu, Kan alma, CVP 

ölçümü, İV ilaç uygulama vb) kullanılmamalıdır. 

                                  PERİFERİK VENÖZ KATATER TAKILMASI  

Uygulama    

 Steril periferik venöz Katater 

 Flaster(Tercihen anti alerjik) 

 Serum seti 

 Kullanılacak solüsyon 

 Kirli kabı 

 Disposable eldiven 

 Kullanılacak malzemeler hazırlanır, hasta başına gidilir. 

 İşlem öncesi eller yıkanır, eldiven giyilir. 

 Katater bölgesini ,  % 70 lik  alkol  ile  silip  kurumasını  bekleyin. Sildiğiniz  bölgeyi tekrar palpe etmeyiniz. 

Takmaya çalıştığınız kataterin sterilitesi bozulursa yenisi ile değiştiriniz. Katater yeri üst ekstremitelerden tercih 

edilmelidir. 
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 İşlem bittikten sonra katater  flasterle tesbitlenir. 

 Yapılan işlemin tarihi katater üzerine not edilir. Ayrıca hemşire gözlem formuna kayıt edilmelidir. 

 Serum setleri içinde partikül vb. kirlenme yoksa 72 saatte bir değiştirilmelidir. 

 Hiperalemantasyon setleri 24 saatte bir değiştirilmelidir. 

 Periferik  venöz kataterler   72/96   saatte bir değiştirilmelidir. 

 Kızarıklık ağrı,hassasiyet varsa bu süre  beklenmeden değiştirilmelidir. 

 Kan ürünleri setleri 4 saatte  bir  değiştirilir. 

 Lipit solüsyonu bir defaya mahsus uygulanmışsa bittikten sonra çıkarılır, eğer uzun süreli kullanım söz   

konusu ise 24 saatte bir değiştirilir. 

 Bebek hastalarda periferik venöz kataterler de herhangi bir infeksiyon belirtisi yoksa rutin değişim önerilmez. 

 Katater yeri her 8 saatte bir şişlik, kızarıklık, ağrı, hassasiyet yönünden gözlenmelidir. Bu belirtiler varsa 

infüzyon sonlandırılmalıdır. 

 Kan ve ürünleri, lipit solüsyonları herhangi bir serum ile aynı anda, aynı damar yolu ile kullanılmamalıdır. 
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