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Oddělení klinické onkologie
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, Náchod, tel.: 491 601 574

ZAVEDENÍ PICC KATÉTRU

Pacient(ka):
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa:
Kód zdravotní pojišťovny:
Informující lékař:

Zdravotní výkon: srozumitelně a laicky
Zavedení žilního přístupu PICC ( zavedení hadičky do centrální žíly přes povrchovou 
žílu horní končetiny)
PICC- Peripherally Inserted Central Catheter 

Co je PICC a jaký je  důvod jeho zavedení
PICC katétr je periferně zavedený centrální žilní katétr (dlouhá tenká plastová hadička) .  Zavádí se do 
velké žíly cestou povrchových žil horní končetiny. Jeho délka může být 30-60cm a je pro Vás 
nejvhodnější a nejbezpečnější žilní vstup. Katétr je veden do centrální žíly (větší céva vedoucí k srdci), 
která je širší a odolnější než povrchové žíly na horních končetinách. Jedná se o zabezpečení žilního 
vstupu do velké cévy, který umožňuje bezbolestné krevní odběry , které budou opakovaně prováděny 
během Vaší léčby. Hlavním důvodem zavedení je aplikace protinádorové léčby tzv. chemoterapie, 
kterou budete podstupovat. Tato léčba,  aby byla aplikována bezpečně, nelze podávat do běžně 
přístupných povrchových žil. Některé PICC katétry lze použít i pro účely CT vyšetření.
PICC je vybaven  ventily a chlopněmi, které zabraňují samotnému vytékání krve, nasávání vzduchu a 
obsahuje 1 i více lumenů (konců), což umožňuje aplikaci  infuzních roztoků, které obsahují vyšší 
koncentraci minerálů, léků či živin, aniž by došlo k poškození  cévní stěny.
Volit tento typ katétru má smysl, pokud se uvažuje  o zajištění žilního přístupu cca na 3 měs. Konec 
katétru je uzavřen bezjehlovým vstupem.

Proč volit žilní vstup PICC
Výkon je minimálně invazivní a je zde nižší riziko komplikací, jak při samotném zavádění (zejména 
krvácení, pneumotorax), tak v dlouhodobých komplikacích, především  infekčních. Výhodou je 
možnost dlouhodobého ponechání katétru, možnost provádění krevních odběrů a také použití v 
domácím prostředí.

Postup při provádění výkonu
Pro zavedení katétru je využívána některá z povrchových žil horní končetiny v oblasti paže.
Po dezinfekci kůže a sterilním zakrytí, Vám lékař do příslušné žíly pod ultrazvukovou kontrolou  
zavede tenkou punkční jehlu, následně vodič a dilatátor (rozšiřovač), který vytvoří a rozšíří kanálek pro 
zavedení vlastního PICC katétru. Místo vpichu znecitlivíme lokálním anestetikem. Po zavedení katétru 
je zavaděč odstraněn a lékař ověří průchodnost všech kanálků katétru, jejich proplachováním. Správná 
poloha špičky katétru v centrálním řečišti (oblast vyústění horní duté žíly do pravé síně) je ověřena 
skiaskopií (RTG snímkem). Katétr je přichycen ke kůži speciální fixační pomůckou (Stat Lock), který 
minimalizuje nechtěné vytažení. Místo vpichu je překryto speciální náplastí Tegaderm s 
chlorhexidinovým polštářkem (gelový polštářek napuštěný dezinfekční látkou chlorhexidin)
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Komplikace
I přes dodržení správného postupu při zavádění, mohou vzniknout následující komplikace.
Mezi ně patří:
1/ alergie na lokální anestetikum či dezinfekční prostředek (nevýznamné kožní reakce s projevem 

zarudnutí, svědění, zcela vzácně až šokový stav s dechovou a oběhovou nedostatečností).
2/ krvácení z místa vpichu, poranění cévy, vzduchová embolie, (ucpání cévy vzduchovou bublinou), 

trombóza (vytvoření krevní sraženiny), vznik infekce měkkých tkání v okolí katétru.
3/  při samotné katetrizaci hrozí riziko vzniku srdečních arytmií. 
4/  zavedení katétru mimo vyústění horní duté žíly do pravé srdeční síně.

Alternativy výkonu
Alternativou je zavedení klasického centrálního žilního katétru, který je ovšem spojen s vyššími riziky 
jak akutních tak pozdních komplikací. Je zde nutnost častější výměny, nemožnost použití v domácím 
prostředí. Další alternativou je aplikace do povrchové žíly, která s sebou přináší rizika poškození cévy s 
následným rozvojem zánětu, trombózy. Při podávání cytotoxických látek (které obsahuje Vaše léčba) 
hrozí riziko tzv. extravazace tj. únik látky mimo cílovou cévu s následkem devastačních účinků  pro 
tkáň v okolí žíly.
Režim pacienta před provedením výkonu
Před samotným provedením výkonu není třeba žádných speciálních opatření. Zavedení katétru je 
bezpečné i při horší krevní srážlivosti.
Režim po provedeném výkonu
Místo zavedení žilního katétru bude po celou dobu jeho používání  ošetřováno proškoleným 
zdravotnickým personálem v souladu s pravidly pro předcházení infekcí. Zavedený katétr bude 
převazován 1x týdně. Tato ošetřovatelská péče bude prováděna cestou ambulantní péče, na spádové 
onkologii, kde je dostupný specifický materiál k tomu určený.

Jsem si vědom/a, že Oblastní nemocnice je výukovým pracovištěm. Z tohoto důvodu 
DÁVÁM/NEDÁVÁM souhlas s tím, aby tyto osoby, které získávají způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání, nahlíželi do mé zdravotnické dokumentace a to pouze v nezbytném rozsahu a 
na základě pověření stanovení zdravotnickým pracovníkem.
Jsem si vědom/a, že ONN pečuje o udržení kvality poskytované péče, která podléhá kontrolní činnosti 
vnitřní i vedené prostřednictvím certifikačních a akreditačních organizací. Z tohoto důvodu 
DÁVÁM/NEDÁVÁM souhlas s tím, aby pracovníci certifikačních a akreditačních organizací 
nahlíželi do mé zdravotnické dokumentace a to v pouze nezbytném rozsahu a na základě pověření 
stanoveným zdravotnickým personálem.
Současně prohlašuji, že v případě výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné 
provedení dalších zákroků nutných k záchraně mého života nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly 
provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života nebo zdraví.
Prohlašuji, že jsem poučení rozuměl/a a souhlasím s uvedeným lékařským výkonem, (léčebným 
postupem) a souhlasím s jakýmkoliv dalším výkonem, pokud by jeho neprovedení bezprostředně 
ohrozilo moje zdraví či činnost.

 _________________________________ _________________________________
 Podpis pacienta/ky Jméno, příjmení a podpis 
  Zákonného zástupce

V Náchodě dne _______________ v hod ________

Edukační (vysvětlující) pohovor provedl _________________________________
  Razítko a podpis lékaře
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