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BETEGTÁJÉKOZTATÓ
CENTRÁLIS VÉNÁS KANÜL ALKALMAZÁSA

Kedves Betegünk!
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t!

Az Ön esetében elmondott panaszai alapján - amit az elvégzett vizsgálatok is
alátámasztottak - „Centrális vénás kanül beültetés”-ét szükséges elvégezni!
1.

A beavatkozás célja:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

2.

Gyógyszer bejuttatása a szervezetbe, ha a perifériás vénák erre valamilyen okból nem alkalmasak.
Nagy mennyiségű folyadék gyors szervezetbe juttatásának szükségessége.
Teljes mesterséges táplálás.
Perifériás vénákon keresztül nem adható gyógyszerek, oldatok infúziója.
Ideiglenes ritmusszabályzó, nyomásmérő katéter bevezetése.
CVP mérés.

A beavatkozás szükségességének indoklása, elmaradásának következményei:
Amennyiben az indokolt beavatkozást nem tudjuk végrehajtani, úgy a kezelés elmaradása miatt klinikai
állapotromlás állhat be.

3.

A beavatkozás menete:
A beavatkozást ebben az eljárásban járatos orvos végzi a sterilitás gondos betartása mellett, steril
műszerekkel. A szúrásra kijelölt terület (kulcscsont mentén húzódó nagy véna, vagy a nyakon futó
véna) műtéti előkészítése mellett, helyi érzéstelenítés után a beavatkozás kb. 10-20 percet vesz
igénybe. A beavatkozás után fizikális és röntgen vizsgálat történik a beavatkozás sikerének
lemérésére, illetve az esetleges szövődmények azonnali felismerése érdekében.

4.

A beavatkozás eredménye:
Az 1. pontban felsorolt célok megvalósulásának lehetősége.

5.

A beavatkozás lehetséges szövődményei:
1.
2.
3.
4.
5.

Fertőzés
Trombózis és vénagyulladás
Légembólia
Folyadék kerülhet a mellhártya lemezei közé
Légmell

6.
7.
8.
9.
10.

Nyaki verőérsérülés
Nyirokvezeték sérülés
Nyaki idegsérülés
Légcsősérülés
A nyak érzékenysége

Nagy nemzetközi statisztikák szerint a beavatkozás sikeressége 90% feletti, míg a szövődmények
gyakorisága csak 2-6%.
Az esetleges szövődmények kezelésére intézetünk orvosai felkészültek.

A szövődmények elkerülésére minden lehetséges eszközzel törekedni fogunk. Megoldásukhoz
esetenként más szakterület képviselőinek segítségét kérhetjük.
A felsorolt szövődmények ritkák, de a leggondosabb műtéti technika mellett, tapasztalt és
gyakorlott orvos beavatkozása során is előfordulhatnak.
A téma teljes körű kifejtése tájékoztatónk kereteit meghaladja!
Hódmezővásárhely, 2013.09.01.
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