
PICC  
PERIFERNĚ ZAVEDENÝ CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTR 

Možnosti používání a péče bez asistence, 
resp. s minimální asistencí  



PROBLÉM 
• Nemožnost používat PICC (napojení, odpojení infuze) 

bez asistence, neboť vyvedení katétru je umístěno na 
horní části paže. 

• Ten, kdo má katétr zavedený, nemůže s jeho koncovkou 
pracovat oběma rukama. 

ŘEŠENÍ 
• Napojení Heidelberské spojovací hadičky s bezjehlovým 

vstupem na katétr a ponechání na místě po dobu 
     72 hodin. 
• Takto prodlouženou koncovku katétru lze používat bez 

asistence. 
• Asistence je potřeba jen k výměně spojovací hadičky, 
     a to vždy po 72 hodinách. 



I. POSTUP NAPOJENÍ / VÝMĚNY 
Heidelberské spojovací hadičky na katétr s asistencí 
Poznámka: výměna probíhá zároveň s napojením infuze.  
 
II. POSTUP NAPOJENÍ INFUZE BEZ ASISTENCE 
s pomocí napojené 
Heidelberské spojovací hadičky 

Poznámka:  
Oba postupy se provádí  
• na vydezinfikované ploše 
• s nasazenými ústenkami 
• po dezinfekci rukou. 



I. POSTUP NAPOJENÍ / VÝMĚNY 
Heidelberské spojovací hadičky na katétr s asistencí 
Poznámka: výměna probíhá zároveň s napojením infuze.  
 
POMŮCKY 
Heidelberská spojovací hadička 45 cm 
bezjehlový vstup 
sterilní čtverce 3 ks 
sterilní alobal 1 ks / 2 ks (v případě bez napojení infuze) 
injekční stříkačka 10ml 
injekční jehla 
fyziologický roztok (FR) 
sterilní rukavice 
náplast 
dezinfekční prostředek na povrchy v rozstřikovači 
dezinfekční prostředek na ruce 



Odstranění původního krytí ze spoje koncovky katétru 
a spojovací hadičky 
Poznámka: Náplast jde lépe uvolnit, když se navlhčí 
dezinfekcí. 
 
 Odstranění čtverce fixovaného náplastí ze spoje.  



 Pod spoj podložíme vrchní obal od rukavic sterilní 
stranou nahoru a připevníme náplastí k tělu. 

 Při odstraňování alobalu z něj spoj necháme 
vyklouznout na takto připravený sterilní podklad. 

 Ostříkání odkrytého spoje dezinfekcí. 



Příprava Heidelberské hadičky s bezjehlovým vstupem 
Poznámka: pracujeme na sterilním poli, které tvoří vnitřní 
obal se sterilními rukavicemi. 
 
 Příprava pomůcek na sterilní pole. 
 Oblečení sterilních rukavic. 



 Naplnění 10ml stříkačky FR s asistencí (asistence přidrží 
nesterilní ampuli s FR). 

 Napojení bezjehlového ventilu na Heidelberskou hadičku. 
 Naplnění Heidelberské hadičky a bezjehlového ventilu 

FR; stříkačku se zbytkem FR neodpojujeme. 



Vlastní výměna 
Poznámka: asistence provádí všechny dezinfekce, protože 
nádoba s dezinfekčním přípravkem není sterilní. 
 Ostříkání původního spoje katétru a hadičky dezinfekcí. 
 Odpojení původní Heidelberské hadičky od katétru. 
 Ostříkání koncovky katétru dezinfekcí a následné očištění 

koncovky sterilním čtvercem. 



 Nasazení nové připravené hadičky na koncovku katétru. 
 Překrytí takto vytvořeného spoje sterilním alobalem. 
 
Poznámka: PICC vždy proplachujeme metodou start-stop, 
tj. aplikovat 1 ml, aplikaci zastavit, aplikovat 1 ml, aplikaci 
zastavit atd. Stříkačku vždy odpojujeme za pozitivního 
tlaku, tj. při aplikaci. 



 Proplach zbylým FR metodou start-stop. 
 Odpojení stříkačky. 
 Napojení setu s infuzí na bezjehlový vstup. 
 Překrytí takto vytvořeného spoje sterilním čtvercem. 
 Zafixování čtverce náplastí. 



 Překrytí alobalu na spoji katétru a hadičky čtvercem. 
 Zafixování čtverce náplastí. 
 
Poznámka: V případě výměny bez napojení infuze 
následuje krytí bezjehlového vstupu sterilním alobalem 
a následně ještě sterilním čtvercem fixovaným náplastí. 



II. POSTUP NAPOJENÍ INFUZE BEZ ASISTENCE 
s pomocí napojené Heidelberské spojovací hadičky 
Poznámka: ilustrační fotografie jsou ze dvou napojování. 
Při jednom se napojuje přímo na set, při druhém na 
Heidelberskou spojovací hadičku, která set prodlužuje. 
 
POMŮCKY 
infuzní lahev / vak se základním roztokem 
léčiva pro přidání k základnímu roztoku plus odpovídající 
počet stříkaček a jehel 
infuzní set, příp. Heidelberská spojovací hadička k setu 
sterilní čtverce 2 ks / 3 ks 
injekční stříkačka 10ml; injekční jehla 
fyziologický roztok (FR) 
sterilní rukavice; náplast 
dezinfekční prostředek na povrchy v rozstřikovači 
dezinfekční prostředek na ruce 



Příprava 
 Přidání léčiv do základního infuzního roztoku. 
 Zavedení infuzního setu do lahve / vaku, příp. připojení 

spojovací hadičky. 
 Naplnění setu infuzním roztokem. 
 Příprava pomůcek na sterilní pole (pole 1). 
Poznámka: pole 1 tvoří vnitřní obal se sterilními rukavicemi. 



 Příprava druhého sterilního pole (pole 2), které tvoří vrchní 
obal od rukavic sterilní stranou navrch. 

 Umístění sterilního konce setu (spojovací hadičky) na pole 2. 
 
Poznámka: konec setu (spojovací hadičky), který zavádíme do 
vaku (kterou prodlužujeme set), vyndáme minimálně 
natrženým obalem; většina setu (hadičky) tak zůstane sterilní; 
po plném otevření obalu umístíme koncovku pro napojení na 
bezjehlový vstup přímo na sterilní pole. 



Napojení infuze na bezjehlový vstup 
 Odstranění  čtverce fixovaného náplastí z bezjehlového 

vstupu. 
 Odstranění alobalu z bezjehlového vstupu. 
 Ostříkání odkrytého bezjehlového vstupu dezinfekcí. 
 Umístění bezjehlového vstupu na pole 2. 



 Přichycení hadičky náplastí k pracovní ploše. 
Poznámka: předem utržený pásek náplasti si přichytíme např. na 
okraj pracovní plochy, aby byl na dosah. 
 
 Ostříkání bezjehlového vstupu a koncovky setu / hadičky na 

poli 2 dezinfekcí. 
 Oblečení sterilní rukavice. 



 Přemístění 1 ks sterilního čtverce z pole 1 na pole 2. 
 Ostříkání tohoto čtverce na poli 2 dezinfekcí. 
Poznámka: s dezinfekcí a lahví s FR manipulujeme nesterilní 
rukou, oba předměty jsou nesterilní. 
 
 Naplnění 10ml stříkačky. 
 Vrácení naplněné stříkačky bez jehly na sterilní pole 1. 



 Oblečení druhé sterilní rukavice. 
 Očištění bezjehlového vstupu čtvercem ostříkaným 

dezinfekcí. 
Poznámka: od chvíle, kdy bezjehlový vstup uchopíme rukou, 
už ho nepokládáme zpět na pole 2. 
 
 Proplach 10 ml FR metodou start-stop. 



 Našroubování koncovky setu / spojovací hadičky na 
bezjehlový vstup. 

 Překrytí takto vytvořeného spoje sterilním čtvercem. 
 Fixace čtverce náplastí. 
Poznámka: v případě použití spojovací hadičky k setu překrytí 
zbývajícího spoje čtvercem fixovaným náplastí. 



Vytvoření a odzkoušení postupů 
Mgr. Zuzana Bachnová a Miroslav Vosáhlo, DiS. 

Kontakt: bachnova.zuzana@zivotbezstreva.cz 


