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1.AMAÇ
Hastane enfeksiyonlarını önlemek amacıyla periferik kateter takılması, çıkarılması ve bakımı konusunda yöntem 
belirlemektir.
2.SORUMLULAR
Tanı, tedavi ve bakım uygulamaları yapan tüm birim çalışan doktor, hemşire ve sağlık memurları 
3.UYGULAMA
3.1.Periferik Venöz Kateter Sistemi
   1-Periferik venöz kateter (kısa intraket, branül vb) seçilirken kullanım amacı, muhtemel kullanılma süresi, bilinen 
komplikasyonları ve kateter takan kişinin deneyimi dikkate alınmalıdır.
   2-İV tedavi 6 günden uzun sürecek ise  santral kateter kullanımı tercih edilmelidir.
   3-Verilen sıvı veya ilaç damar dışına çıktığında olabilecek doku nekrozunu engellemek için periferik venöz kateter 
hemen değiştirilmelidir.
3.2.Periferik Venöz Kateter Takılma Yerinin Seçimi
   1-Erişkinlerde periferik kateterlerin üst ekstremite venlerine takılması önerilir. Alt ekstremiteye bir kateter takılmışsa en
kısa sürede üst ekstremiteden takılacak yeni bir kateterle değiştirilmelidir.
   2-Çocuk hastalarda periferik kateterler için el, ayak sırtı, saçlı deri kullanılmalıdır.
3.3.Periferik Venöz Kateter Takılması
   1-Cilt antisepsisi talimatı'na uygun olarak aseptik tekniğe uyulmalıdır.
   2-Kateter giriş bölgesi tespit edilip, cilt antiseptik solüsyonla temizlenip, giriş yerine sürülen antiseptik solüsyon cilt 
üzerinde kalmalı ve kuruması beklenmelidir.
   3-Kateter takılacağı an steril kabından çıkarılmalı, bir kerede damar içine girilmeli, aynı kateterle tekrar deneme 
yapılmamalıdır.
   4-Kateterin damar içerisinde olduğundan emin olunduktan sonra uygun şekilde tespit edilmelidir.
   5-Kateterin takıldığı tarih saat ve takan kişi yazılmalıdır.
   6-Kateter giriş yerinde herhangi bir değişiklik fark edildiğinde hekime haber verilmelidir.
   7-Kateterle ilgili her türlü manipülasyondan önce ve sonra el hijyeni sağlanmalıdır.
3.4.Periferik Venöz Kateter Değiştirilmesi
   1-Kateter giriş yeri her gün kontrol edilmelidir.
   2-Tromboflebit  ve bakteriyel kolonizasyonu önlenmek için kateterler her 72/96 saat aralıkla değiştirilmelidir.
   3-Aseptik tekniğe bağlı kalındığından emin olunmayan ve acil şartlarda takılmışsa 48 saatten geç olmamak kaydıyla tüm
kateterler değiştirilmelidir.
  4-Uygulama setleri her 72 saatte değiştirilmelidir. Lipid emülsiyonlar ve kan ürünleri uygulandığında her 24 saatte 
değiştirilmelidir.
3.5.Periferik Venöz Kateter Bakımı
   1-Periferik venöz kateterlerin pansumanı değiştirilirken temiz veya steril eldiven giyilmelidir.
   2-Kateter giriş yerinde bir değişiklik olup olmadığına bakılmalıdır.
   3-Deri kirli ise temizlenmeli ve kateter sabitleyici değiştirilmelidir.
   4-Hastanın duş almasına, kateter giriş yerine su temas etmemesi koşuluyla izin verilmelidir.


