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Infúziós terápia célja

• folyadék, elektrolit szükséglet fedezése, pótlása

• volumen eltérések korrekciója (shock, dehydratio)

• sav bázis egyensúly helyreállítása

• táplálás

• anyagcsere zavarok korrekciója

IIIInnnnnnfúziós terápia célja

•••• fffffooooooolllllyyyaaaddéééékkk,,, eeeeeellllleeeeeekkkktrolit szükséglet feeeeedddddeeeeezzzzzéééééseeee,,,,, pppppóóóóttttlllááááásssssa

• vvvvooooollllluuuummmmmmmeeeeeennnnnn eeeeeelllltttérések korrekkkkkccccciiiiióóóóójjjjjaaaaa (shoccccckkkkk, dehydratio)

• sav bázzzziiiisssss eeeeegggggyennnnnssssúúúúúllllyyyyy helyreállllllíííííttttása

• tttttáááááppppplááááállllááááás

• anyagcsere zavarok korrekciója

Kiszáradás (dehydratio)

• a folyadékterek volumenének csökkenése
• tonicitás , sav bázis egyensúly, elektrolit összetétel

zavarai

Hypotoniás dehydratio: nagy mennyiség Na vesztés
pl. hasmenés, alacsony elektrolit tartalmú vizek
fogyasztása

Isotoniás dehydratio: Na és vízvesztés arányos
pl. vérvesztés, égés

Hypertoniás dehydratio: nagymérték vízvesztés (nagy
melegben), diabetes insipidus

KKKKKKKiiiiisssszáradás (dehydratio)

•••• aaaa fffffoollyyyaaddddééékkkkkttttteeerrrrrreeekkkkkk volumenének csökkeeeennnnnéééééssssseeeee
••• ttttonnnnniiiccciiiittááássss ,,,,, saaavvvvv bbbbbázis egyensúly, eeeeellllleeeeekkkkktttttrrrrrooooollllliiiiittttt összzzzzeeeeetéééééttteeeellll

zzzzaaaaavvvvaaarrraaii

Hypotoniás dehydraaaaatttttiiiiiooooo::::: nagy mmmeeeeennnnnnnnnyiséééééggggg Na vesztés
pl. hasmenés,,,,, aaaallllaaaacccccsssssooooonyyyyy eelektrolittttt taaaarrrrrtttttaaaaalllllmú vizek
fogyasztássssaaaaa

Isoooootooooonnnniiiááááásssss dddddehydddddrraaaaatio: NNNNNaaa és vízvesztés arrránnnnnyyyyos
pl. vvvvvéééérrrrrvvvvveeeeessssszzztés, égggggéééééss

Hypertttttooooonnnnniás dehydratio: nagymérték vvízvessssszzzzztttttééééésssss (((((nnnnnagy
melegben), diabetes insipidus

Infúziós terápia

• subcutan

• intraossealis

• intravenas (i.v.)

– perifériás:

• Rövid kanül

• Középutas kanül (midline catheter)

– centrális:

• Perifériásan bevezetett centrális vénás katéter (PICC)

• Tunelizált centrális vénás katéter

• Perkután centrális vénás katéter (CVC)

• Beültetett port

Infúziós terápia

•••• ssssuuuuubbcccuuttttaaannnnn

•••• iiiiiinnnntttrrrrrraaaaoosssssssseeaaaallliiissssss

• iiiiinnnnnttttttrrrraaaaavvvvvveeeeeeennnnnnaaaaaaasssss ((i.v.)

– perifériás:

• Röviddddd kakakakakanününününüllll

• KöKöKöKöKözézézézézépupupupuputatatatatas kanününününül (l (l (l (l (mimimimimidldldldldlininininine catheter)

–––– cccceeeeennnntttttrális:::::

•••• PePePePePerifériásásásásananananan bevezetett centrális vénánánássss katéter (P(P(P(P(PICICICICICC)C)C)C)C)

••••• Tunelizált centrális vénás katéter

•••• PePePerkután centrális vénás katéter (CVCVCVC)

• Beültetett port



Perifériás rövid kanül

indikációk:

• gyógyszerelés/folyadékpótlás

• hypovolemia

• vérkészítmények adása

kontraindikációk:

• sérült, gyulladt, égett b rfelület

• ödémás végtagok

• vénás trómbózis, elzáródás

PPPPPPeeeeerifériás rövid kanül

iiiiinnnnndddddiikkkáááccciióóóókk:::::

••• gggggggyyyóóóggggyyssszzzzeeerreeeeeelllééééés/folyadékpppppóóóóótttttlllllááááássss

• hhhhhyyyyyyppppooooooovvvvoooooolllllleeeeemmmmmia

• vérkészítménnnnnyyyyyeeeeekkkkk adása

kooooonnnnntttttrrrraaaaiiiinnnnndikkkkkáááááccccciók:

• sssssééééérrrrrüüüüüllllttttt, gyulllllaaaaadddddt, égett b rfelülettt

• ödddddééééémmmmmás végtagok

• vénás trómbózis, elzáródás

Perifériás rövid kanül
Véna kiválasztása:

• kéz (nem domináns)

• alkar

• könyökhajlat

• felkar

PPPPPPeeeeeerifériás rövid kanül
Véééénnnnnaaaaa kkkkkiiivvvvvááálllaaaaasszzzzzttttttááááááásssssaaa:

• kkkkkééééézzzz (((((nnnnnneeeemmmm ddddoooooommiiiinnnááááááns)

• aaaallllkkkkkkaaaaaaarrrrrr

• könyyyyyööööökkkkkhhhhhhhaaaaaajjjjjjllllllaaaaattt

• felkar

Perifériás rövid kanül

• Hossza kb. 7.5cm (3 inch)

• 48 96 óra ( átlagosan 72 óra)

• isosmotikus, pH 5 9

• különféle méretek

• típusok

PPPPPPPPeeeeerrifériás rövid kanül

•••• HHHHoooossssssssszzaaaa kkkkkbbb... 77777....5cm (3 inch)

• 4444448888888 99999666666 óóóóórrrrraaaaa (((((( áááátlagosan 7777722222 óóóóóraa)

• isosmotikus, pppppHHHHH 55555 9

• különféleeeee mmmmmééééérrrrreeeeettttteeeeekkkkk

• típppppuuuuusssssoooookkkkk

Injekciós porttal

szárnyas

Pen típusú

Y típusú

Injekckckckckcióióióióiós popopopoportrtrtrttatatatatallll

szárnyas

Pen típusú

Y títípupupusú



vérgy jt
kamra

m anyag kanül
rögzít szárnnyal

szelepes injekciós
port

fém t

vévévévévévévévérgrgrgrgrgy jt
kakakakakamrmrmrmrmrmra

m anananananyayayayayaggggg kakakakakanül
rörörörörögzgzgzgzgzítítítítít szszszszszárárárárárnnnnnnnnyal

szelepes injekciós
port

féféféféfémm t
kisebb

átmér j
kanül
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véráramlás
a kanül
végénél

jobb oldat
eloszlás

kisebb
mérték
vénafal
irritáció

kevesebb
komplikáció

Kis átmér j vénába NEM :
• vénakárosító készítmények
• hyperosmoticus oldatok

Nagyobb átmér j kanül
SZÜKSÉGES:
• Nagy viszkozitású oldat,
készítmény(pl. vörösvértest
koncentrátum)

kikisesesesesebbbbbbbbbb
átmémémémérrrrr j
kanül

jojojojojobbbbjojojojo
vérárárárárárararararamlmlmlmlmlás
a kakakakakanününününül
végénél

jobbjojojojojo oldat
elelelelelosososososzlzlzlzlzlás

kikikikikisesesesesebbkiki
mémértrtrtrtékékék
vénananafafafafafalllll
irritátátácicióóóóó

kekekevevevesesesebbbbbbveve
kokokokokompmpmpmpmplililililikákákákákácicició

Kis átttmmmmméééééérrrrr jjj vénába NEM :
• vvvvéééénnnnnnaaaakkkkáááááárooosssííííííítttttóóóóó kkkészítmények
•••• hhhhhyyyypppeerroooossssmmoooooottiiiiicccccuuuussssss oldatok

Nagyobb ááátmmmmmér j kkkkkaaaaannnnnülll
SZÜKSÉGESSS:
• Nagy viszzzkozzzziiiitttttááááásssssúúúúú oooolllllddddat,
készítmééénnnyyy(((ppplll. vvvööörrrööösssvvvééérrrttteeesssst
koncentrátum)

Perifériás rövid kanül
behelyezése

Perifériás rövid kanül
behhhhheeeeelyyyyyeeeeezése



https://www.youtube.com/watch?v=fdhf5QieFaIhhhhhhhttttttttpppssss:::///////wwwwwwwwwwwww..yyyyyoooooutube.com/wwwwwaaaaatttttccccchhhhh?????vvvvv=fdddddhhhhhfffff55555QQQQQiiiiieeeeeFFFFFaaaaaI

A perifériás rövid kanül alternatívája

• szárnyas t

A ppppeeerrrrrriiiiffffffféééééérrrrrriiiááááássss rövid kanül alternatívája

•• sssszzzzzzáááárrrnnnnyyyaaaaaasss tttttt

Szöv dmények

• Thrombophlebitis
• Extravasatio
• Infiltráció
• Fert zés
• Vénaperforáció, vérzés
• Thrombus képz dés
• Légembólia
• Véletlen artéria punkció
• Okklúzió (thromboticus, mechanikus)
• Keringés túlterhelése
• Allergiás reakció

Szöv dmények

• ThThThThThThThrororororombmbmbmbmbmbopopopophlhlhlhlebebebebititititisisisis
• ExExExExExtrtrtrtrtrtrtravavavasasasasatatatioioio
• InInInfifififififiltltltltltltrárárárárácicicicicióóóóó
• Fert zézézézésssss
• Vénaperforáció, vévévérzrzrzrzrzésésésésés
• Thrombus képzpzpzpzpz dédédédédéssss
• Légembólólólólóliaiaiaiaia
• Véleleleletltltltltlenenenen ararararartériaaaaa pupupupupunkcióóóóó
• OkOkOkOkOkklklklklklúzúzúzúzúzió (t(t(t(t(thrhrombobobobobotititititicus, mechanikus)
• Keringngngngngésésésésés tútútútútúlterhelélélélélése
• Allergiáiáiáiáiásssss reakció

ThrombophlebitisTTTTThrombophlebitis



ThrombophlebitisTTTThrombophlebitis Extravasatio/InfiltrációEEEEEEExxxxxxxtttravasatio/Infiltráció

Szöv dmények megel zése

• Aszepszis antiszepszis szabályai

• Kanül érfalhoz súrlódásának csökkentése

• Megfelel oldatok alkalmazása

• Gyulladás jelei kanülcsere a másik oldalra

• Kanül csere (72 óra)

• Behelyezés – oda, ahol nincs flexió

• A legkisebb még megfelel méret kanül

• In line filterek és sz r k alkalmazása

• Megfelel kötéscsere

• Infúziós szerelék cseréje (72 – 96 óra)

SSSSSzzzzzzzzöööööööövvvvv dmények megel zésssseeee

••• AAAAssssssszzeeeppssszzziissss aaaannnnnnnttttttiiiiszepszis szabályai

•••• KKKKKKannnnnnüüüüll ééérrrrrffffallllhhhhoooooozz súrlódásánaaaaakkkkk cccccsssssööööökkkkkkkkkeeeennnnntéseeeee

• MMMMMMMMeeeeeeeggggggffffffeeeeelllleeeeeeelll ooooollldatok alkalmmmmaaaaazásssssaaaaa

• Gyullladdás jelei kkkkkaaaaannnnnülcserreeeee aaaaa mááááásssssik ollllddddalra

• Kanül cserrrrreeeee (((((777722222 óóóóórrrrraaaaa)))))

• Behelllllyyyyyeeeeezzzéééééssss – odddddaaaaa, ahhhooooolll nincs flexióóó

• AAAAA lllleeeegggggkkkkkiiiissebbbbbb mmmmég mmmmmeeeegfelel mérett kkkkkaaanül

• Innnnn lllliiiiinnnnne filterrrrreeeeekkkk és sz r k alkalmazzzássssa

• Meeeeegggggfffffeeelel kötéscsere

• Infúziós szerelék cseréje (72 – 96 óóórrraaa)))



passzív

T SZÚRÁSOS
BALESETEK

paaaaassssssssszzzzzííííívvvvv

T SZÚRÁSOS
BALESETEK

Infúziós terápia
Kiegészít k

• Transzferkupak

• Spyke

Infúziós terápia
Kiegészít k

•••• TTTTTrrrrrrraaannsszzfffeeerrrrrkkkkkuuuuupppppak

• SSSSSpppppyyyykkkkkeeeee



Infúziós terápia
Kiegészít k

T mentes összeköt k

• i.v. összeköt k („T” és „Y” összeköt k)

• használat el tt fert tlenítés / légtelenítés

Infúziós terápia
Kiegészít k

T mmmmmmeeeeeennnnttttesss ööössszzzzzzeeeekkkköööötttttt k

• iiii....vvvvvvv.. ööösssssssszzzeeeekkkkööööttttt kkkkk (((((„„„„„TTTT” és „Y” összekkkkköööööttttt kkkkk)))

• haaaaassssszzzzzznnnnnnnáááááálllllaaaaattttt eeeeelll ttttttttt ffffert tlenítésssss ///// llllléééééggggtelennnníííííttttééééés

Midline katéter

• 7.5 25 cm

• 1 hónap

• axilláris vonalnál tovább NE

• el nyei:
– phlebitis kockázata csökken

– ritmuszavar nincs

– nincs szükség MRTG re

• oldatok, mint a rövid kanül

Midline katéter

• 777777..55555 2225555 cccmmmmmm

• 1111 hhhhhóóóónnnnaaaapp

• axxxxiiilllllllllláááááárrrrriiisssss vvvvvvooooonnnnnnaaaallllnál tovább NNNNNEEEEE

• el nyei:
– phlebitis ks ks kocococockákákákákázazazazazatatatatata cscscscscsökökökökökkekekekeken

– ritmuszazazazazavavavavavarrrrr nininininincs

– nininininincncncncncssss szszszszszükükükséggggg MRMRMRMRMRTG rerererere

• oldddddaaaaatttttoooookkkkk, mint aaaaa rövid kanül

Midline katéter felhelyezése

https://www.youtube.com/watch?v=wYNIxUDL2XQ

MMMMMMiiiiidddddddllllllliiiiiinnnnne katéter felhelyezéééééssssse

hthththththttptptptptptps:s:s:s://////wwwwwwwww.w.w.yoyoyoyoyoutububububube.e.e.e.e.cococom/watch?v=wYNIxUxUxUxUxUDLDLDLDLDL2X2X2X2X2XQQQQQ

Perifériásan bevezetett centrális
vénás katéter (PICC)

• Hosszabb, mint a midline
• CV. punkciónál kevesebb szöv dmény

Indikációk:
• 6 napon túli, akár 1 év
• gyakori vénás hozzáférés
• oldat összetétele

Szöv dmények:
• vénafal ruptura
• vérzés
• katéter elzáródása
• thrombosis
• phlebitis
• katéter infekció

• https://www.youtube.com/watch?v=kXyeHUZ 2AA

Perifériásan bevezetett centrális
vvvvvéééénás katéter (PICC)

• HoHoHoHoHosssssszazazazazabbbbbb,, mimimintntntnt a mimimimimimidldldldlininininineeeeee
• CVCVCVCVCV.. pupupupunknknknknknkciciciónónálál kekekevevevevesesesesebbbbbbbbbb szöv dmény

Indikákákáciciciókókókókókókók::::
• 6 napopoponnnn tútútútútútúlililili,,, akakakakakárárárárárár 11111 évévévév
• gyakori vévévénánánánássss hohohohozzzzzzáférés
• oldat összetétele

Szöv dmények:
• vénafal rupturururururaaaaa
• vérzésésésés
• katétététeteteteterrr elelzáróróróróródádádádádása
• thrombmbmbmbmbosososososisisisisis
• phlebititisssss
• katéter inininininfefefefefekció

• https://www.youtube.com/watch?v=kXyeHUZ 2AA



Tunelizált centrális vénás katéterTunelllliiiiizzzzzáált centrális vénásss kkkkkaaaatéterrrrr

Perkután nem tunelizált centrális vénás katéter
(CVC)

Perkuuuuutttttááááán nem tunelizált centráliiis vééééénnnnnááááásssss kkkkkaaatéterrr
(CVC)

CVC behelyezése
https://www.youtube.com/watch?v=D8OppkEb9QA

CVC behelyezése
hthththththttptptps:s:s:s://////////wwwwwwwww.w.w.yoyoututububububube.e.e.e.cocococom/m/m/watch?v=D8OppkEb9QA

Beépített Port

Huber t

BBBBBeeeeeééééépppppíííííttttteeeeett PPPPooooorrrrt

Huber t



Átöblítés

Az átmosó folyadék mennyisége több, mint a
kanül rtartalma.

• gyógyszerelés/infúzió/transzfúzió után
fiziológiás sóoldat ( NaHeparin?)

• használaton kívül – naponta 2x ( 8 12 óránként)
NaHeparinos öblítés

• midline/PICC/CV – min. 10 ml

Átöblítés

AAAAAzz áááttmmmmoooossssóóóóó fffffffooooolyadék mennyisééééégggggeeeee tttttööööbbbbbbbbbb,,,,, mmmmmiiiiinnnnt a
kanül rtarrrrttttaaaaalllllmmmmmaa..

• gyógyszereléééésssss/////iiiiinnnnnfffffúúúúzió/traaaaannnnnssssszfffffúúúúúzzzzziió után
fiziológggggiiiiááááásssss sssssóóóóóoooooldddddaaaaattttt ( NaHeppppaaaaarrrriiiiin????)))

• haaaaassssszzzzznnnnnááááállatttttooooonnnnn kívvvüüüüülllll –––– nnnnnaaaaaponta 2x ( 88888 1111122222 óóóóóórrrrrráááááánnnnnnkkkkkééééénttt)
NNNNNaaaaaHeeeeeppppparinnooooosssss öblíííítés

• mmiiiiidddddllllliiiine/PICC/CV – min. 10 ml

Kötéscsere

• transzparens kötszer – 7 naponta

• egyszer steril gézlap legalább 24 (48)
óránként

• szennyez dés/átnedvesedés/meglazulás –
MINDIG

• ambuláns betegek: beültetés után 7 10 naptól
zuhany, fürdés (víz nem érheti)

Kötéscsere

•••• ttttraaaaannnnssssszzzppppaaaaaaareeennnsssss kötszer – 7 naaaapppppooooonnnnntttttaaaaa

• eeeegggggggyyyyyssssszzzzzeeeerrrr sssttttteeeeeril gézlap leeeeegggggaaaalláábbbb 2222244444 (48))))
órááánnnnnkkkkkkkééééénnnnntt

• szennyez dddddééééésssss/////ááááátttnnnnneeeedvesedddddééééésssss/////mmmmeeeeggglllaaazzzuuulllááásss –
MINDDDDDIIIIIGGGGG

• ammmmmbbbbbuuuuláns beeetegek: beültetés utttánnnn 7 100000 nnnnnaaappppptttttól
zuhhhhhaaannnnny, fürdés (víz nem érheti)

cseppkamra

szerelékszár

görg s
cseppszabályozó

Standard infúziós szerelék
• gravitáció által vezérelt
• a cseppkamra kisz ri a

légbuborékokat

• néhány szereléken in line
filter is van

• 96 óra

cseppkamra

árárárárszszszszszerererererelelelelelékékékékékszszszszárárárárár

gögörgrgrgrgrggögögögögörgrgrgrgrg ss
csepepepeppspspszazazabábábálylylyozozozóóó

Standaaaaarddddd infúziós szerelék
• graviiiitttttááááácccció által vezérelt
• a cseppkamra kisz ri a

légbuborékokat

• néhány ssszeeeeerelékeeeennnnn iiiiin llllliiiiine
filter is vvvan

• 96 óra

Transzfúziós szerelék

nagyobb cseppkamra
sz r vel

Transszzzzzfffffúúúúúziós szerelék

nananagygygygygyobobobobobobbbbbbb cscscscscscscsepepepepepeppkpkpkpkamra
szszszszsz rrrr vevevevevelll



Infúziós szerelék volumetrikus
pumpákhoz

közgy r

Infúziiiióóóóósssss ssssszzzzeeeeerelék vvvvvooooolllumetrikus
pumpákkkkkhhhhhoooooz

kökököközgzgzgzgzgyyyy rrr

Dózismér vel rendelkez infúziós szerelék
• gravitáció által vezérelt
• nagyobb cseppkamra (150 ml)
• 2 görg s cseppszabályozó
• intermittáló infúzió lehetséges

Dózismmmmmééééérrrrr vvvvel rendddddeeeeelllllkez infúziós szerelééék
• gravitácácácácációióióióió által vezérelt
• nagyobb cscscscscseppkamra (150 ml)
• 2 görg s cseppszabályozó
• intermittáló infúzió lehetséges

Cseppszabályozós infúziós szerelék (drip rate)
• beállítható az óránként beadandó oldat mennyisége ml ben
• nagy viszkozitású oldatok NEM (pl. vérkészítmények)

cseppszabályozó

Cseppppssssszzzzaaaaabbbbbáááálllllyyyyozós iiiiinnnnnfffúziós szerelék (drip raaaaattttte)
• beállíthththththatatatatatóóóóó az óránként beadandó oldat mennyiyiyiséséséséségegegegege ml bebebebeben
• nagy viszszszszszkokokokokozitású oldatok NEM (pl. vérkészítménénényeyeyeyek)k)k)k)k)

cseppszabályozó

Transzfúziós terápia
melegít

Túlnyomásos
szett

Transzfffffúúúúúzzzzziiiiós terápia
melegít

Túlnyomásos
szettszett



Infúzió adagoló készülékek

Szabályozott/meghajtás nélküli szettek

• gravitáció által vezérelt

• cseppkamrára helyezhet a cseppérzékel

• cseppszám szabályozható

IIIIIInnnnnnffffffffúúúúúúúúzzzzziiió adagoló készülékeeeeekkkkk

Szzzzaaaaaabbbbbááállyyyyoooozzzzooottttttt/////mmeeeeggghhhhhajtás nélküli szeeeeetttttttttteeeeekkkkk

• grgrgrgrgravavavavavavitititititititácácácácációióióióió áláláláláláláláltatatalllll vevevevevevevezézézézézérelt

• csepepepeppkpkpkpkpkpkamamamamamamamrárárárárárárárararara hehehehelyezhet a cseppépépépépérzrzrzrzrzékékékékékelelelelel

• cseppszám szabályoyoyoyoyozhzhzhzhzhatatatatatóóóóó

Infúzió adagoló készülékek

Mechanikailag kontrollált szettek

• volumetriás infúziós pumpa

• fecskend s infúziós pumpa (perfusor)

IIIIIIInnnnnnnffffffffúúúúúúúúzzzzziiiiió adagoló készülékeeeeekkkkk

MMMMMeeeeeccccchhhaaaaaannniiikkkaaaiiillaaagggggg kkkkooooonnnntrollált szettek

• vovovovovovolululululululumememememetrtrtriáiáiás is is is is is infnfnfnfúzúzúzúzúzúzúzióióióióiós pumpa

• fefefecscscscskekekekekendndndndnd sssss inininininfúfúfúfúfúfúziziziziós pumpa (perfufufufufusososososor)r)r)r)r)

Egyszer használatos, hordozható,
elasztomerikus infúziós pumpa
EEEEEEEggggggyyyyyysssszer használatos, hordozható,
eeelllaaaaaaasssssssszzzzzttttomerikus infúziós pummmmmpppppa elem vagy áram nélkül

m ködtethet k

folyamatos gyógyszeradagolás

használható
kemoterápia,fájdalomcsillapítás, stb..
során

elememememem vavavavavavagygygygygy áráráráráramamamamamam nénénénénénénélklklkül
mm kökökököködtdtdtdtdtetetetethehehehettttt kkkkk

folyamatos gyógysysysysyszezezezezeradagolás

használható
kemoterápia,fájdalomcscscsillalalalalapítátátátátás,s,s,s,s, stb.b.b.b.b..
során


