
 

 

 
 

 

1.0 AMAÇ   
Port iğnesi kullanımı ve bakımını doğru / uygun teknikle uygulamak ve uygulama sırası / sonrası gelişebilecek 

komplikasyonları önlemektir.  
2.0 KAPSAM   

Port kataterden ilaç uygulanması, kateterden kan alınması , iğne çıkarılması/değişimi ve katater bakımı 
faaliyetlerini kapsar. 
3.0 KISALTMALAR 

FDH:Fethiye Devlet Hastanesi 

4.0 SORUMLULAR  

Hekimler, hemşireler  
  5.0 TANIMLAR 

Port Katater: Cilt yatağından cerrahi girişim uygulanarak erişkin hastalarda alt torakal bölgeye;  subklevien 

ven için subklavikular, juguler ven için servikal insizyonla, çocuk hastalarda genel anestezi  altında, meme 
başının 3-4 cm üstünde cilt altında hazırlanan bir cebe yerleştirilen rezervuardır. Port katater pansumanı, kateter 

yerleştirildikten sonra 24 saat içinde değerlendirilir  ve bunun dışında kateter değiştirildiği, çıkartıldığı veya 
pansuman kirlendiği, ıslandığı, kapatma özelliğini kaybettiği zaman ve kanama olduğunda pansuman 
değiştirilmelidir. 

 Port İğnesi: Port katatere giriş için özel eğimli ucu olan (huber uç) iğnelerdir. Özel uçlu iğneler port 
septumuna zarar vermeden deler fakat normal iğneler silikon septuma zarar verir 

6.0 FAALİYET AKIŞI 

 Port iğnesi, port katater takıldıktan sonra acil durumlar dışında 7 gün içinde kullanılır.( acil durumlarda ise  
hekime danışılarak takılır.)  

 Port iğnesi giriş yerinin kapatılmasında steril tampon kullanıldığında 48 saatte bir, tra nsparan örtü 
kullanıldığında 7 günde bir pansuman değiştirilmelidir.  
 Port iğnesi giriş yeri kuru tutulmalıdır.  

 Kateterin tıkanmasına yol açan ilaç kristalleşmelerini önlemek için geçimsiz ilaçlar arka arkaya  

verilmemelidir.  

 Tıkalı olduğu düşünülen kateter lümenine kesinlikle basınç uygulanmamalıdır. İlaç uygulamalarında 10 
cc’den küçük enjektör kullanılmamalıdır.  
 Kan, kan ürünleri ve lipid emülsiyonlarının verilmesi için kullanılan infüzyon setleri 24 saat içinde  

değiştirilmelidir. Eğer solüsyon dekstroz ve aminoasit içeriyor ise infüzyon setleri 72 saatte bir 
değiştirilmelidir. Başka bir endikasyon olmadıkça infüzyon setleri 72–96 saatte bir değiştirilmelidir.  

 Katater kullanılmadığı durumlarda; port kateter lümeninin iki ayda bir 10 ml heparinli sıvı ( 9ml  SF‘de 
5000Ü Heparin olacak şekilde) ile yıkanmasına dikkat edilmelidir.  
 Port kataterden gerekmedikçe kan alınmamalıdır. Eğer kan alınacaksa sıvı giden kateter lümeni en az bir 

dakika kapatılmalıdır.  
 Kateterden kan örneği alınacaksa ilk alınan en az 5 ml kan atılıp arkasından yeni kan örneği alınmalıdır.  

 Kateterden yapılan uygulamalardan sonra, katater 8 saat içinde kullanılacaksa  en az 10 ml serum fizyolojik 
(SF) ile, 8 saat içinde kullanılmayacak ise heparinli sıvı ile kateter içi yıkanmalıdır.  

 Hastaya, kateterin ne amaçla takıldığı ve kateter giriş yerinde ağrı, kızarıklık, hassasiyet ve sızıntı olduğu 

zaman hemşireye haber vermesi gerektiği konusunda bilgi verilmelidir.  
Tanılama 

Kateter Giriş Yeri 

 Kızarıklık +/-  

 Döküntü +/- 

 Ekimoz  +/-  

 Ödem +/- 

 Ağrı  +/- 
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 Hassasiyet +/- 

 Kateter bölgesinde lokal ateş  +/- 
Kateter Komplikasyonları 

Lokal enfeksiyon 

 Kızarıklık 

 Şişlik 
 Hassasiyet 
 Ağrı 

 Katater bölgesinde lokal ateş 
 Hematom  

 Pürülan akıntı 
Sistemik enfeksiyon 

 Sistemik ateş 

 Üşüme 
 Titreme  

 Taşikardi 
 Hipotansiyon 
 Kan Kültürü ( + ) 

Tünel Enfeksiyon 

 Eritem  

 Hassasiyet  
 Kızarıklık 
 Selülit  

 Pürülan Akıntı 
Venöz Tromboz Belirtileri   

 Ağrı 
 Lokal ısı artışı 
Uygulama 

 Malzemeler 
 Port İğnesi Takılması ve  Kateter Bakım Malzemeleri  

 Port iğnesi (19-20-22 gauge) 
 Steril tampon 
 Steril eldiven, non-steril eldiven 

 10 ml SF çekilmiş enjektör, yedek 10 ml lik SF ampul 
 10 ml’lik  yedek enjektör 

 10  ml heparinli sıvı (9 ml SF’de5000 Ü Heparin ) 
 %10 povidon iyot  
 Tespit flasteri/drep 

 Tedavi tepsisi 
 Port Kateterden Kan Alımı Malzemeleri 

 Port iğnesi 
 Steril eldiven 
 % 10 povidon iyot  

 10 cc lik 2 adet  enjektör  
 10 cc lik SF çekilmiş enjektör  

 10  ml heparinli sıvı (9 ml SF’de5000 Ü Heparin ) 
 Tedavi tepsisi 
 Kan tüpleri 
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İŞLEM  

Port Kateter Bakımı / Pansumanı  

 Non-steril eldiven giyilir.  
 Hastaya uygun pozisyon verilir ve  işlem hakkında bilgilendirilir.  

 Port İğnesi giriş yeri enfeksiyon belirtileri yönünden tanılama kriterlerine göre kontrol edilir.  
 Steril eldiven giyilir. 
 Port İğnesi çevresi %10 povidon iyot ile en az üç defa saat yönünde / içten dışa ( bir defa silinen yere bir 

daha değmeden) dairesel hareketle silinir.  
 İşlem sonrası port iğnesi giriş yeri steril tampon ve tespit flasteri kapatılır.  

 Port kataterin rezervuar kısmı cilt üzerinde palpe edilerek iki parmak arasında sabitlenir.  
 Port iğnesi deri ve septumdan geçecek şekilde 90 derece açı ile takılır. İğne port rezervuarının tabanına 

dokununcaya kadar ilerletilir.  

 İğnenin ucuna 10 cc’lik enjektör takılır, Kanın gelmesi için aspirasyon işlemi uygulanır, aspire edilen kan 

atılır. 

 Katater salin ve heparinli sıvı ile flaslanır, pozitif basıncı korumak için enjektör çıkarılmadan  iğnenin 
klempi kapatılır.  

 İşlem sonrası port iğnesi giriş yeri steril tampon ve tespit flasteri kapatılıp üzerine tarih atılır.  

 Port İğnesi takıldıktan sonra  Kan gelmiyor ve flash yapılamıyorsa ; iğnenin septumda yanlış yerde 
olabileceği, kateter ucunun ven duvarına dayanmış olabileceği ya da trombüs olabileceği düşünülerek hekim 

ile işbirliğine girilerek, port katetere  iğne takılması basamakları tekrarlanır.  
 Kateter iğnesinin ucuna hastaya uygulanacak tedavinin içinde olduğu kapalı sistem seti takılır.  
 Hastanın tedavisi bittikten sonra port iğnesi dış kısmı sıkıca tutularak  düzgün ve sabit bir şekilde 90 derece 

açı ile çekilir.  
 Kanama duruncaya kadar iğne giriş bölgesine basınç uygulanır.  

 Hastaya işlemin bittiği açıklanarak uygun pozisyon verilir.  
 Malzemeler toplanır.  
 İşlem ve işlem sonrası “Kemoterapi hemşire gözlem formuna” na kaydedilerek gerekli durumlarda ekip 

ile işbirliğine gidilir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORT KATATER BAKIM VE İLAÇ UYGULAMA TALİMATI  

    

Döküman  No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No 

KT.TL.01 Mart-2016 01 Nisan-2020 3/3 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN YÜRÜRLÜK ONAYI 

   


