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ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 

Δίλαη ε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε 

θάζαξζε ηεο νπξίαο, ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ, 

ησλ ηνμηλψλ θαη ηεο πεξίζζεηαο ησλ πγξψλ απφ ην αίκα.



.



ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ (Βαζηθέο αξρέο)  

Η αηµνθάζαξζε επηηπγράλεηαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

ζην κεράλεκα ηερλεηνχ λεθξνχ. 

Απαξαίηεηα είλαη: 

α) ην  επεμεξγαζκέλν λεξφ ηεο αληίζηξνθεο ψζκσζεο  θαη ην         

ππθλφ δηάιπκα ειεθηξνιπηψλ.                                                     

β) ην µεράλεµα αηµνθάζαξζεο.  

γ) ην θίιηξν θαη oη γξακκέο ζχλδεζεο.

δ) ε αγγεηαθή πξνζπέιαζε.





ΠΩ ΓΙΝΔΣΑΙ Η ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ;

• Aπφ ην κέξνο ηνπ αγγείνπ 

πνπ έρεη νξηζηεί σο 

αξηεξηαθφ, θαη κέζσ ηεο 

αξηεξηαθήο γξακκήο 

εμέξρεηαη ην αίκα ηνπ 

αζζελνχο πξνο ην θίιηξν .

• Σν θίιηξν απνηειείηαη απφ 

δχν ρψξνπο: ηνλ έζσ ζηνλ 

νπνίν εηζέξρεηαη ην αίκα θαη 

ην έμσ ζην νπνίν δηέξρεηαη 

ην πγξφ δηάιπκα.

• Αίκα θαη πγξφ δηάιπκα δελ 

επηθνηλσλνχλ,  αιιά κέζσ 

κίαο εκηδηαπεξαηήο

κεκβξάλεο ε νπνία επηηξέπεη 

ηελ έμνδν νπζηψλ πξνο ην 

δηάιπκα θαη φρη πξνο ην αίκα, 

γίλεηαη ε θάζαξζε. ηε 

ζπλέρεηα απφ ηε θιεβηθή 

γξακκή, επηζηξέθεη ζην 

κέξνο ηνπ αγγείνπ πνπ έρεη 

νξηζηεί  σο θιεβηθφ. Με ηε 

ζπλερφκελε δηαδηθαζία απηή, 

γίλεηαη ε αηκνθάζαξζε.



ΑΓΓΔΙΑΚΔ ΠΡΟΠΔΛΑΔΙ

ΣΟΤ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΔΝΟΤ  ΑΘΔΝΔΙ

Οη αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο ρξφληαο 

λεθξηθήο λφζνπ, γηα λα δηαηεξεζνχλ ζηε δσή, πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ζε θάζαξζε, πνπ κπνξεί λα είλαη ε πεξηηνλατθή 

θάζαξζε ή ε αηκνθάζαξζε. Η αηκνθάζαξζε (ΑΜΚ) κπνξεί λα 

είλαη επείγοςζα ή σπόνια θαη γηα ηελ εθηέιεζή ηεο απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε χπαξμε αγγεηαθήο πξνζπέιαζεο.



ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο επείγνπζαο αηκνθάζαξζεο ππάξρνπλ νη 

εμήο πξνζπειάζεηο:

1. Η ηνπνζέηεζε ζθαγηηηδηθνχ θαζεηήξα.

2. Η ηνπνζέηεζε ππνθιεηδίνπ θαζεηήξα.

3. Η ηνπνζέηεζε κεξηαίνπ θαζεηήξα.



ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ

Η θαηαζθεπή εηδηθνχ θαζεηήξα δηπινχ απινχ, θαηέζηεζε δπλαηή 

ηε δηελέξγεηα ΑΜΚ κεηά απφ παξαθέληεζε ηεο ππνθιεηδίνπ 

θιέβαο, ιφγσ ηεο κεγάιεο παξνρήο αίκαηνο ηνπ αγγείνπ θαη καο 

παξέρεη ηε δηελέξγεηα αζθαινχο αηκνθάζαξζεο γηα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Η αγγεηαθή απηή πξνζπέιαζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν άξξσζηνο 

πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε ΑΜΚ επεηγφλησο θαη είηε δελ ππάξρεη 

Α-Φ επηθνηλσλία είηε ε ππάξρνπζα δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 



ΤΠΟΚΛΔΙΓΙΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ

Ο άξξσζηνο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα κπνξεί λα θηλείηαη θαη ε 

απνθπγή ζξφκβσζεο ηνπ θαζεηήξα, θαηά ηα κεηαμχ ησλ ζπλεδξηψλ 

δηαζηήκαηα ,επηηπγράλεηαη κε ηελ έγρπζε επαξίλεο.



ΦΑΓΙΣΙΓΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία έγηλε ζαθέο φηη νη θαζεηήξεο δηπινχ 

απινχ γηα αηκνθάζαξζε πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ ππνθιείδην 

θιέβα έρνπλ ζαλ απψηεξν απνηέιεζκα, εμαξηψκελν βέβαηα απφ 

ην ρξφλν παξακνλήο, ηε ζηέλσζε ηνπ απινχ ηεο. 

Απηφ δπζθνιεχεη ηε θιεβηθή απνρέηεπζε ηνπ άθξνπ νπφηε θαη 

παξαηεξείηαη θιεβηθή ζηάζε κε απνηέιεζκα ηελ θπάλσζε θαη ην 

νίδεκα ζην άθξν. 

Γηα ηε απνθπγή ηέηνησλ επηπινθψλ πξνηάζεθε ε ηνπνζέηεζε 

θαζεηήξσλ ζηελ έζσ ζθαγίηηδα θιέβα.



ΦΑΓΙΣΙΓΙΚΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ



ΜΗΡΙΑΙΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ

Όηαλ ππάξρεη αδπλακία ηνπνζέηεζεο ππνθιεηδίνπ ή 

ζθαγηηηδηθνχ θαζεηήξα θαη ππάξρεη αλάγθε επείγνπζαο 

αηκνθάζαξζεο ηφηε ρξεζηκνπνηείηαη κεξηαίνο θαζεηήξαο δηπινχ 

απινχ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηε κεξηαία θιέβα.



ΜΗΡΙΑΙΟΙ ΚΑΘΔΣΗΡΔ



Η αθαίξεζε ηνπ θαζεηήξα γίλεηαη κε απιή έιμε, κεηά απφ 

ηελ αθαίξεζε ηνπ ζηεξηθηηθνχ ξάκκαηνο θαη εθαξκνγή 

ειαθξάο πίεζεο ζην ζεκείν εμφδνπ. 

Δπεηδή κε ηελ ηερληθή απηή δελ θαηαζηξέθεηαη ην αγγείν, 

είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα μαλά φηαλ 

ρξεηαζηεί. 

ΑΦΑΙΡΔΗ  ΚΑΘΔΣΗΡΑ 



ΥΡΟΝΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ

Γηα ηε ρξφληα αηκνθάζαξζε ππάξρνπλ νη εμήο αγγεηαθέο 

πξνζπειάζεηο:

Α.ΔΩΣΔΡΙΚΗ Α-Φ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Α-V FISTULA)

B. Η ΑΡΣΗΡΙΟΦΛΔΒΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΜΟΥΔΤΜΑ

Γ. ΜΟΝΙΜΟΙ  ΚΑΘΔΣΗΡΔ 



Α.ΔΩΣΔΡΙΚΗ Α-Φ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Α-V FISTULA)

Η εζσηεξηθή Α-Φ επηθνηλσλία απνηειεί ηελ πξνζπέιαζε εθινγήο ζηε ρξφληα 

αηκνθάζαξζε γηαηί:

1. Παξαζθεπάδεηαη επθνιφηεξα

2. Έρεη καθξφηεξε δηάξθεηα δσήο

3. Έρεη κηθξφηεξε ζπρλφηεηα αλάπηπμεο ινηκψμεσλ



ΔΩΣΔΡΙΚΗ Α-Φ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

(Α-V FISTULA)

Η επηθνηλσλία απηή 

ζπλήζσο γίλεηαη ζην άλσ 

άθξν ζε δχν ζεκεία  :

α) αλαζηφκσζε ηεο 

θεξθηδηθήο αξηεξίαο κε ηελ 

θεθαιηθή θιέβα θαη 

β ) αλαζηφκσζε ηεο 

βξαρηνλίνπ αξηεξίαο θαη 

ηεο κεζν-βαζηιηθήο 

θιέβαο. 



 Η fistula απνηειεί ηε ρεηξνπξγηθή αλαζηφµσζε µηαο αξηεξίαο 

µε µηα γεηηνληθή επηθαλεηαθή θιέβα. Λφγσ δηαθνξάο πίεζεο έλα 

µέξνο ηνπ αξηεξηαθνχ αίµαηνο πεξλά ζηε θιέβα. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ πεηπραίλεηαη ε αξηεξηνπνίεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ θιεβηθνχ 

δηθηχνπ, ην νπνίν απφ ηελ αξηεξηαθή ψζε δηνγθψλεηαη θαη γίλεηαη 

εµθαλέο θαη πξνζηηφ ζε επαλεηιεµµέλεο παξαθεληήζεηο. 

Καηά ηελ έλαξμε θάζε ζπλεδξίαο παξαθεληνχληαη δχν 

δηαθνξεηηθά ζεµεία ηνπ δηνγθσµέλνπ θιεβηθνχ δηθηχνπ ηεο fistula. 



Με ηον ηπόπο αςηό 

επιηςγσάνεηαι 

αππόζκοπηα:

α.  Μηα πχιε εμφδνπ 

ηνπ αίµαηνο πξνο ην 

θίιηξν. 

β.  Ιθαλνπνηεηηθή 

παξνρή αίµαηνο. 

γ.  Μηα πχιε 

επηζηξνθήο ηνπ 

αίµαηνο απφ ην θίιηξν. 

δ.  Μηθξή αληίζηαζε ζ’ 

απηή ηελ επηζηξνθή 

ηνπ αίµαηνο, 



Η fistula απνηειεί εζσηεξηθή αξηεξηνθιεβηθή επηθνηλσλία, θαη 

µάιηζηα ρσξίο ηελ παξεµβνιή πξνζζεηηθψλ πιηθψλ. 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεµεησζεί φηη ε αξηεξηνπνίεζε ηνπ 

θιεβηθνχ δηθηχνπ απαηηεί θάπνην ρξνληθφ δηάζηεµα (2-3 

εβδνµάδεο ή θαη πεξηζζφηεξν), εηδηθφηεξα ζηνπο δηαβεηηθνχο θαη 

ειηθησµέλνπο λεθξνπαζείο.

 Έηζη, µηα λέα fistula δελ µπνξεί λα 

ρξεζηµνπνηεζεί γηα ηελ αληηµεηψπηζε νμέσλ πεξηζηαηηθψλ. 



ΔΠΙΛΟΓΗ ΘΔΗ

Η ζέζε ηέιεζεο ηεο αξηεξηνθιεβηθήο αλαζηφµσζεο πξέπεη λα επηιέγεηαη µε πξνζνρή. 

Πξνηηµάηαη ην µε θπξίαξρν ρέξη. Γεληθά, ζεσξείηαη φηη θαιχηεξε ζέζε είλαη απηή αµέζσο πάλσ απφ 

ηνλ θαξπφ θαη έπεηαη ε πεξηνρή ηνπ αγθψλα.



ΔΠΙΠΛΟΚΔ fistula

ΘΡΟΜΒΩΗ 

ΦΛΔΓΜΟΝΗ ή 

ΜΟΛΤΝΗ 

ΤΝΓΡΟΜΟ 

ΤΠΟΚΛΟΠΗ 

ΑΝΔΤΡΤΜΑ



ΘΡΟΜΒΩΗ 

Η θπόμβωζη  µποπεί να οθείλεηαι ζε ηοπικά ή γενικά αίηια: 

ΣΟΠΙΚΑ ΑΙΣΙΑ 

• Η έληνλε θαη παξαηεηαµέλε πίεζε ησλ ζεµείσλ

παξαθέληεζεο ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο µεηά

ηελ αθαίξεζε ησλ βειφλσλ. 

• Η πνιχ ζθηρηή πεξίδεζε ηεο πεξηνρήο ηεο fistula

ζην ηέινο ηεο  ζπλεδξίαο γηα πην γξήγνξε 

αηµφζηαζε. 

• Η παξαηεηαµέλε πεξίδεζε µε ιάζηηρν θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο  ζπλεδξίαο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

παξαθέληεζεο. ΗΜ.ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η 

ΜΔΣΡΗΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΔΗ απφ ην άθξν 

ηεο fistula.

• Σν πηεζηηθφ εζσηεξηθφ αηµάησµα µεηά απφ 

ηξαπµαηηζµφ ηνπ  αγγεηαθνχ ηνηρψµαηνο απφ 

θαθή παξαθέληεζε. 

ΓΔΝΙΚΑ ΑΙΣΙΑ

• ΤΠΟΣΑΗ 

• ΑΦΤΓΑΣΩΗ

• ΤΠΔΡΠΗΚΣΙΚΟΣΗΣΑ

• ΚΑΚΟΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΚΔΝΣΗΗ 



ΤΝΓΡΟΜΟ ΤΠΟΚΛΟΠΗ 

 Απηφ ην ζχλδξνµν νθείιεηαη ζηε 

δηαξξνή µέζσ ηεο αξηεξηνθιεβηθήο

επηθνηλσλίαο µηαο πνζφηεηαο 

αξηεξηαθνχ αίµαηνο απφ ηελ 

πεξηνρή ησλ πςειψλ πηέζεσλ 

(αξηεξία) ζην ρψξν ησλ ραµειψλ

πηέζεσλ (θιέβα). Η πεξηνρή θάησ 

απφ ηε fistula ηζραηµεί θαη ν 

λεθξνπαζήο παξαπνλείηαη γηα: 

παραιζθηζίες, µούδιαζµα, 

αίζθηµα υύτοσς, άλγη, αίζθηµα

νεκρών δακηύλφν κλπ. 

ΦΛΔΓΜΟΝΗ ή  ΜΟΛΤΝΗ

 Η µεηεγρεηξεηηθή πεξίνδνο 

είλαη θξίζηµε γηα ηε µφιπλζε

ηεο fistula. Η θαθή αληηζεςία 

ηνπ ηξαχµαηνο ή ε γξήγνξε 

αθαίξεζε ησλ ξαµµάησλ

µπνξεί λα απνηειέζνπλ 

παξάγνληεο επηµφιπλζεο.



ΑΝΔΤΡΤΜΑ  

Η δηάηαζε ηνπ αξηεξηνπνηεµέλνπ θιεβηθνχ δηθηχνπ µπνξεί

λα πάξεη ζηελ ηειηθή ηνπ

αλάπηπμε ηε µνξθή επηµήθνπο

αλεπξχζµαηνο. Σέηνηα φςε παξνπζηάδεη

ζπλήζσο ε παιηά  fistula. 

Τπάξρεη φµσο θαη ην αλεχξπζµα πνπ

δεµηνπξγείηαη απφ ηελ επαλεηιεµµέλε (ζε

θάζε ζπλεδξία) παξαθέληεζε µηαο

πεξηνξηζµέλεο πεξηνρήο ηεο

αξηεξηνπνηεµέλεο θιέβαο ηεο fistula. Η

ζπλερήο παξαθέληεζε ηνπ ίδηνπ ζεµείνπ,

φζν θη αλ δηεπθνιχλεη ηε

λνζειεχηξηα/λνζειεπηή, αδπλαηίδεη ην ηνίρσµα ηνπ

αγγείνπ επεηδή ν µπηθφο ρηηψλαο δελ πξνιαµβαίλεη

λα αλαπιαζηεί.



Σν αλεχξπζµα είλαη 

επηθίλδπλν γηαηί µπνξεί λα

ξαγεί απηφµαηα µε µνηξαίν

απνηέιεζµα γηα ηνλ

λεθξνπαζή. 

Έηζη, ε ζπρλή ελαιιαγή ηνπ

ζεµείνπ παξαθέληεζεο ηεο

fistula είλαη επηβεβιεµέλε. 



B. Η ΑΡΣΗΡΙΟΦΛΔΒΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΜΟΥΔΤΜΑ

 ήκεξα ππάξρεη νκνθσλία φηη ε θιαζζηθή εζσηεξηθή Α-Φ 

επηθνηλσλία ζην ρέξη ,απνηειεί ηελ ηδαληθή αγγεηαθή πξνζπέιαζε γηα ηε 

δηελέξγεηα ρξφληαο αηκνθάζαξζεο. Όηαλ φκσο ηα αγγεία γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο επηθνηλσλίαο απηήο έρνπλ εμαληιεζεί απφ 

πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο ή δελ ππάξρνπλ θαηάιιειεο θιέβεο, ηόηε 

γίνεηαι αναγκαία η σπήζη ειδικών ζςνθεηικών μοζσεςμάηων πος 

γεθςπώνοςν ηο σάζμα μεηαξύ απηηπίαρ και θλέβαρ πος 

βπίζκονηαι η μια μακπιά από ηην άλλη. 

 Σα κνζρεχκαηα απηά δε κπνξεί λα απνηεινχλ πξσηνπαζή αγγεηαθή 

πξνζπέιαζε ζε έλα λέν άξξσζην αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ 

άξξσζην πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη αγγεηαθφ πξφβιεκα.  



 Σα Α-Φ κνζρεχκαηα ηνπνζεηνχληαη 

ζπλήζσο ζην ρέξη κεηαμχ ηεο βξαρηνλίνπ

αξηεξίαο θαη ηεο καζραιηαίαο θιέβαο σο 

επζέα ή ελ είδεη αγθχιεο (Ιννξ) ζην 

αληηβξαρηφλην κεηαμχ βξαρηνλίνπ

αξηεξίαο θαη κεζνβαζηιηθήο θιέβαο. 

ε ζπαληφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα 

αξηεξηνθιεβηθά κνζρεχκαηα κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζην πφδη, ελ είδεη αγθχιεο 

κεηαμχ επηπνιήο κεξηαίαο αξηεξίαο θαη 

κείδνλνο ζαθελνχο θιέβαο ηνπ ίδηνπ 

άθξνπ ή αθφκε θαη ππεξεβηθά κεηαμχ ηεο 

επηπνιήο κεξηαίαο αξηεξίαο ηνπ ελφο 

θάησ άθξνπ θαη ηεο κείδνλνο ζαθελνχο 

θιέβαο ηνπ άιινπ θάησ άθξνπ.



Σν πιένλ θαηάιιειν κφζρεπκα είλαη ην απηνκφζρεπκα.

πλήζσο φκσο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλζεηηθφ , ηζηνζπκβαηφ

κφζρεπκα ην νπνίν ηνπνζεηείηαη είηε ζε επζεία είηε ζε ζρήκα 

αγθχιεο. 

Η ζπρλφηεηα ινίκσμεο είλαη πςειή θαη ν κέζνο ρξφλνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, κηθξφηεξνο εθείλνπ ηεο εζσηεξηθήο Α-Φ 

επηθνηλσλίαο. Η δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηνλ πξψην ρξφλν 

θπκαίλεηαη απφ 65-95%. Σα αίηηα ηεο αλεπάξθεηαο ηνπο είλαη:

α) Τςειή ζπρλφηεηα ινηκψμεσλ,

β) ηέλσζε ηνπ θιεβηθνχ άθξνπ ηεο αλαζηφκσζεο θαη

γ) Γεκηνπξγία αλεπξπζκάησλ.



ΑΡΣΗΡΙΟΦΛΔΒΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΜΟΥΔΤΜΑ



ΔΠΙΠΛΟΚΔ / Μφζρεπκα   

ΛΟΙΜΩΞΔΙ 

ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΑ 



Η πιένλ ζπρλή επηπινθή ησλ κνζρεπκάησλ είλαη ε ινίκσμε. Γηα 

ηε κείσζε ή απνθπγή ινίκσμεο πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ κνζρεχκαηνο λα ηεξνχληαη απζηεξέο ζπλζήθεο 

αληηζεςίαο θαη λα ρνξεγνχληαη ζηνλ άξξσζην αληηβηνηηθά. Η 

ηαθηηθή απηή έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ηε ζπρλφηεηα πξσηνπαζνχο 

ινίκσμεο ηνπ κνζρεχκαηνο. Η παξαθέληεζε ηνπ κνζρεχκαηνο 

πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά θαη αθνχ πεξάζνπλ 2-3 εβδνκάδεο 

απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο 

αηκαηψκαηνο. 

ΛΟΙΜΩΞΔΙ



Η δεκηνπξγία αλεπξπζκάησλ ζην Α-Φ κφζρεπκα απνηειεί κία 

ζνβαξή επηπινθή θαη ζπλήζσο απηά δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ 

επαλεηιεκκέλεο παξαθεληήζεηο ζην ίδην ζεκείν. Η δεκηνπξγία 

ηνπο ππνβνεζείηαη θαη απφ ηελ πηζαλή ζπλχπαξμε ινίκσμεο. Σα 

αλεπξχζκαηα απηά ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ρεηξνπξγηθά 

γηαηί ε χπαξμε ηνπο κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλε γηα ηε δσή ηνπ 

αζζελνχο.

ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΑ



Γ. ΜΟΝΙΜΟΙ  ΚΑΘΔΣΗΡΔ

 Η καθξνρξφληα παξακνλή ζηελ αηκνθάζαξζε, ε έιιεηςε λεθξηθψλ

κνζρεπκάησλ, ε έληαμε ππεξειίθσλ ζηελ αηκνθάζαξζε αιιά θαη

εμαηνκηθεπκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο επηβάιινπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε κνλίκσλ

θαζεηήξσλ ζηιηθφλεο, κε ή ρσξίο cuff, σο αγγεηαθή πξνζπέιαζε ζηελ

αηκνθάζαξζε.

 Η ζθαγηηηδηθή νδφο είλαη πξνηηκεηέα. 

 Πξνηηκνχληαη νη κφληκνη ζθαγηηηδηθνί θαζεηήξεο δηπινχ απινχ.



πλήζσο νη ππνδφξηνη 

θαζεηήξεο ηνπνζεηνχληαη σο 

µφληµε αγγεηαθή πξνζπέιαζε ζε 

αζζελείο πνπ είηε έρεη απνηχρεη ε 

θίζηνπια είηε ηα αγγεία ηνπο είλαη 

αθαηάιιεια γηα ηε δεµηνπξγία

θίζηνπια. 

Οη µφληµνη θαζεηήξεο 

ηνπνζεηνχληαη µέζα απφ έλα 

ππνδφξην ηνχλει πνπ 

δεµηνπξγείηαη, θαζψο απηή ε 

δηαδηθαζία εμαζθαιίδεη ηελ 

θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ηνπ 

θαζεηήξα θαη µεηψλεη ηελ 

πηζαλφηεηα µφιπλζεο.  



Οη θαζεηήξεο είλαη  δηπινχ απινχ. 

Σνπνζεηνχληαη θάησ απφ ηνπηθή ή γεληθή 

αλαηζζεζία θαη ε λνζειεπηηθή θξνληίδα πξηλ θαη 

µεηά ηελ ηνπνζέηεζε είλαη ίδηα µε θάζε άιιε 

ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία. 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θαζεηήξα είλαη βαζηθφ λα 

γίλεηαη αθηηλνινγηθφο έιεγρνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο ζεξαπείαο, θαζψο νη επηπινθέο µεηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα µπνξεί λα είλαη πνιιέο, 

φπσο πλεπµνλνζψξαθαο θαη ηξψζε ησλ 

παξαθείµελσλ αγγείσλ. 



Η Νοζηλεςηική 

παπέμβαζη 

πεπιλαµβάνει: 

• Σε δηαηήξεζε ηεο 

δηαβαηφηεηαο ηνπ 

θαζεηήξα. 

• Σελ εθπαίδεπζε ηνπ 

αζζελή, 

• Σελ πξφιεςε ινίµσμεο

θαη  

• Σελ πξψηµε παξέµβαζε, 

φηαλ ππάξρεη ινίµσμε. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Η αγγεηαθή πξνζπέιαζε ζηελ αηµνθάζαξζε ησλ λεθξνπαζψλ 

απνηειεί πξσηαξρηθή παξάµεηξν ηεο αληηµεηψπηζεο ηεο λφζνπ.

Η ζπλεηζθνξά θαη ε ιεηηνπξγία ηεο λνζειεπηηθήο παξέµβαζεο

ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη θαζνξηζηηθή.

 Η ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ζπκβάιιεη ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αγγεηαθψλ πξνζπειάζεσλ 

θαη ζηε πξφιεςε ησλ επηπινθψλ.
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