Onderhoud
van een poortkatheter
informatie

voor

patiënten

Spoel driemaandelijks de poortkatheter met fysiologische zoutoplossing (NaCl 0,9%) tijdens een periode van buitengebruikstelling.

DRIEMAANDELIJKS SPOELEN
Werkwijze (info voor thuiszorg):
De poort wordt aangeprikt met een Huberpuntnaald. Standaard wordt een naald met
een diameter van 20G gebruikt. De naaldlengte kan variëren, afhankelijk van de dikte
van het onderhuidse weefsel (standaardlengte
is 15 mm Surecan® ).
• Ontsmet uw propere handen met handalcohol.
• Doe kiemarme handschoenen aan.
• Palpeer de huid boven de poortkatheter, zodat u goed voelt waar
er moet geprikt worden.
• Voor het aanprikken ontsmet u de huid wrijvend gedurende 15
seconden met een chloorhexidine-oplossing in alcohol (voorkeur
chloorhexidine 2% in alcohol).
• Terwijl de ontsmettingsvloeistof droogt, kunt u de Huberpuntnaald purgeren met een spuit van 10 ml NaCl 0,9%.
• Fixeer de poort tussen duim en wijsvinger, zonder de prikplaats
aan te raken (“no touch”-techniek).
• Prik de poort loodrecht aan. Let erop dat de naald goed tot op de
bodem van de poort zit.
• Controleer of bloedaspiratie mogelijk is (bloed in de verlengleiding).
• Spoel de poortkatheter daarna pulserend met 10 ml* NaCl 0,9%.
Sluit af onder positieve druk: sluit de klem terwijl de laatste 3 ml
traag wordt ingespoten.
• Dek na het verwijderen van de naald het prikgaatje direct af met
een steriel, absorberend verband.
* 5 ml voor een zuigeling of kind dat minder dan 10 kg weegt.
Beschikbare naaldlengtes:
• Surecan® Safety:
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12 mm – 15 mm – 20 mm – 25 mm

AANDACHTSPUNTEN
VOOR ZORGVERLENERS EN
PATIËNTEN IN DE THUISZORG
✗ De poortkatheter kan worden gespoeld door een thuisverpleegkundige (een zelfstandige of via een organisatie) of door de huisarts. Zij hebben het nodige materiaal om de poort aan te prikken
en te spoelen.
✗ Vraag een voorschrift voor het spoelen van de katheter (elke drie
maanden) aan uw behandelende arts in het ziekenhuis.

CONTACTGEGEVENS
Bij een katheterprobleem (zoals een aanprikprobleem of de onmo
gelijkheid om de katheter te laten spoelen) of voor bijkomende inlich
tingen kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met:

• verpleegkundigen referentieteam intraveneuze katheterzorg,
tel. 016 34 08 64 (8.30 - 16.00 uur),
katheterzorg@uzleuven.be
• secretariaat oncologische heelkunde, tel. 016 34 68 32
of 016 34 68 31 of 016 34 68 29

On d e r h o u d v a n e e n p o o r tk a the te r
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de verpleegkundigen en artsen van het referentieteam intraveneuze katheterzorg in samenwerking met de dienst ziekenhuishygiëne
en de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700604.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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