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Osrednji žilni kateter kot 
dejavnik tveganja za sepso 



• Povprečna incidenca katetrskih seps pri 
osrednjih žilnih katetrih je  od 2,9 do 11,3 na 
1000 katetrskih dni 

• Umrljivost od 12-25% 

• Katetrska sepsa podaljša hospitalizacijo za 7-
15 dni 

• Katetrske sepse predstavljajo pomembno 
finančno breme 

 



Koncept „sveženj“ za OVK 

• Higiena rok, 

• maksimalna bariera, 

• uporaba klorheksidina, 

• Optimalno mesto za 

OVK, 

• Dnevno preverjanje ali 

je OVK še potreben. 





Kako uspešen je koncep „sveženj“? 



Rezultati 1. dela 

• 34 katetrov je bilo vstavljeno, 

• 477 katetrskih dni. 

• 8 infekcij- 16,8/1000 kd 

• 2 lokalni in 6 sistemskih - 12,6/1000kd 



Rezultati 2. dela 

• 86 katetrov je bilo vstavljeno, 

• 822 katetrskih dni, 

• 3 okužbe - 3,6/1000kd, 

• ena lokalna in dve sistemske - 2,4/1000kd 

 



Podatki- UKC Ljubljana 
 

Vir: SPOBO, September 2018 ** realno št. je večje (odd ne posredujejo podatkov) 

intenzivne- 12 

oddelki  21 

Skupaj 33 





Doslednost upoštevanja higiene rok 2017 

UKCL- 78% 
 

 

 

 

 

 
 

 

Vir: SPOBO 2018 

 



Maksimalna zaščita 

• OVK uvajamo v namenskem prostoru ali v 
bolniški sobi v intenzivni enoti. 

• Uporaba maksimalne zaščite, pokrivanje 
pacienta od „glave do nog“ 

• Striženje dlak in ne britje 

• Razkuževanje vbodnega mesta z 2% 
klorheksidinom pri nedonošenčkih in 
novorojenčkih do 1 meseca 0,1% 
oktenidin dihidroklorid v 2% 
fenoksietanolu 

 

 





Pokrivanje vbodnega mesta OVK 

• Sterilne obliže iz poliuretanskega filma z vpojno blazinico, 
prepojeno s klorheksidinom, ki jih menjamo na 7 dni 

• Če te preveze niso na voljo, uporabimo sterilno polprepustno 
prevezo, ki jo menjamo na 2-3 dni 

 

CDC,2017 



Wocova,2018 



• Preverjanje vsak dan ali je OVK se potreben 

• OVK za vsak slučaj? 

• Priključki za vsak slučaj?? 

• OVK zaradi slabega venskega dostopa? 

• Alternativa? 

 



PICC 

Evaluation of skin colonisation and placement of vascular 

access device exit sites 



PICC v intenzivni?  

• Traheotomirani pacienti 

• Večja možnost infekcije 

• Motnje strjevanja krvi 

• Podaljša hospitalizacija v 
intenzivni enoti 

 

 



„sveženj“ za 

oskrbo/uvajanje OVK 
• Higiena rok, 

• Maksimalna zaščita, 

• Uporaba klorheksidina, 

• Optimalno mesto za 

OVK, 

• Dnevno preverjanje ali 

je OVK še potreben. 

• Pravilna izbira vene  pomočjo 

UZ 

• Ultrazvočno vodena 

venepunkcija in nadzor smeri 

vodilne žice 

• Določanje položaja konice z 

IECG 

• Uporaba brezšivnih pritrdilnih 

sistemov 
Pitturiti, Scoppetuolo in LaGreca, 2014 







Položaj konice OVK 

• Spremljajo poteka uvajanja OVK (položaj konice katetra) s 
pomočjo EKG – intrakavitarni EKG (IECG), pri katerem med 
uvajanjem spremljajo spremembo vala P glede na položaj 
konice OVK 

• zmanjšala uporaba rentgenskih žarkov  

• Uporaba ni primerna le pri bolnikih z motnjami srčnega ritma, 
npr. z atrijsko fibrilacijo. 
 

• Pittiruti, LaGreca, Scoppetuolo, 2011 



Brezšivni material za fiksacijo 
lepila? 



Brezigelni konekti 

 



pokrovčki 



Vstopna mesta organizmov 

• Med vstavitvijo in fiksacijo 

• Med rokovanjem (preveze) 

• Aplikacija zdravil, priprava zdravil, jemanje 
krvi 



Mitrovič, 2018 



Odvzem kužnin 
• Za dokazovanje sepse in septičnega šoka je zelo pomemben pravilen 

odvzem kužnin, pravilno shranjevanje in pravilen transport le teh. 

• Po naročilu zdravnika ob temperaturi ali mrzlici 

• Za dokazovanje okužb OVK poleg odvzema iz OVK tudi odvzem hemokultur 
iz periferne vene 

• Pred antibiotično terapijo, oziroma pred menjavo antibiotične terapije 

• Pri odraslih odvzamemo vsaj dva para hemokultur v razmaku od 10 minut 
do 1 ure iz različnih odvzemnih mest, oziroma po naročilu zdravnika 

•  pri otrocih v pediatrično 1 steklenico (aerobi+glive) 



Hvala! janja.perme@kclj.si 
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