
 

 

 
 

 

 

1.0 AMAÇ   

Umbilikal katater komplikasyonlarının önlenmesi sağlamak. 
 

2.0 KAPSAM 
YDYBÜ’de yatan ve umblikal katater takılacak tüm hastaları kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 

YDYBÜ: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 
 

4.0 SORUMLULAR  

Başhekim, YDYBÜ sorumlu hekimi, tüm doktor ve sağlık personelini kapsar.  
 

5.0 TANIMLAR 
 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

Göbek Kateteri Uzman Doktorun Gerekli Gördüğü Zaman ġu Durumlarda Uygulanır:  

 Perifer damar yolu uygulama güçlüğü olduğunda, 
 Yüksek konsantrasyonda parenteral beslenme gerektiğinde, 

 Endikasyona göre kan değişimi yapılması gerektiğinde, 
 Sık aralıklarla kan gazı kontrolü yapılması gereken yenidoğanlarda. 

 

Malzemeler: Temiz muayene eldivenleri, steril eldiven, steril göbek kateteri (yoksa beslenme sondası) bebek 1500 

gr altında ise 3,5 F kateter, 1500 gr üzerinde ise 5 F kateter, steril infüzyon seti ve sıvı, steril 5 ve 10 ml enjektör, 
antiseptik solüsyon, steril gazlı bez, setril örtü, steril bistüri, göbek bağı yada dikişi, steril forseps, steril dikiş 
yapışkan bant.  

Bu malzemelerin hazır bulunduğu kan değişim setleri veya göbek setleride kullanılabilir.  
 Gerekli malzemeler müdahale masasına hazırlanır. 

 Enfeksiyon önleme genel ilkelerine uyulur.  
 İnfüzyon solüsyonu hazırlanır.  
 Eller yıkanır ve steril eldiven giyilir.  

 Göbek ve çevresindeki deri antiseptik ile ıslatılmış gazlı bez ile dairesel şekilde merkezden çevreye doğru silinir. 
İşlem her seferinde gazlı bez değiştirilerek iki kez daha tekrarlanır ve kuruması beklenir.  

 Steril eldiven değiştirilir.  
 Göbek kateterini infüzyon sıvısı ile doldur, kateterin ucu kapalı olmalıdır.  
 Kateterin içinde hava olmadığını kontrol et.  

 Steril örtüleri sadece göbek ve çevresi görünür şekilde ört.  
 Steril bir bistüri ile göbeği 1-2 cm uzunluğunda kes.  

 Daha kalın duvarlı ve küçük lümenli olan iki arteri, ince duvarlı ve geniş lümenli olan tek veni belirle.  
 Kateteri tek elinizle tutup,(diğer elinizdeki forsepsle göbeği tutun), kateteri göbek venine/arterine  sokun. 
 Kateter ilerledikçe kan gelene kadar enjektörle negatif basınç uygulayın (arterde gerekmez). 

 Kateter ilerletilirken dirençle karşılaşılırsa, devam etmeyin, kateteri çıkarıp yeniden deneyin.  
 Göbek arter veya ven kateter yerleştirilme uzunluklarını formül hesaplarıyla yapılmalıdır. Ven uzunluğu için 

basitce kan gelene kadar olan yaklaşık 5-7 cm kullanılabilir. Arter uzunluğu için düşük veya yüksek yerleşimli 
olmasına uzmanınızla karar verin ve kontrol grafi çekin.  
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