
Nesprávné použití katetru nebo
nedostatečná péče mohou mít 
za následek ztrátu vstupu. 
Hlavními důvody ztráty jsou 
nejčastěji: 
 

 
 

 
 
Uzavřít stávající dlouhodobý katetr
antimikrobiální zátkou.
 
Za maximálně sterilních podmínek zavést nový
katetr určený pro výživu a všechny nutné infuze.
 
O nový katetr pečovat stejně jako o stávající
dlouhodobý katetr.
 
Jednou za 7 až 10 dní provést sterilní převaz katetru.
 
 

 
 

Onemocnění doprovázené nedostatečnou funkcí střev nebo syndromem krátkého střeva postihuje všechny věkové
skupiny a může vést k dlouhodobé závislosti pacienta na domácí parenterální výživě. Pak se hovoří o chronickém
střevním selhání. Často se k němu přidružují i další komplikace nebo onemocnění. Zdravotní stav takových pacientů je
tedy nutné posuzovat i řešit komplexně. Život těchto pacientů je zcela závislý na domácí parenterální výživě podávané
pomocí centrálního žilního katetru. Zachování funkčnosti katetru a správná péče o něj je pro maximální prodloužení
délky jejich života naprosto zásadní. 

Odborným garantem informací je MUDr. Petr Wohl, PhD., vedoucí programu Centra domácí parenterální výživy IKEM a člen
Pracovní skupiny pro domácí parenterální výživu České společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP).
 
 

Je určen výhradně k podávání 
domácí parenterální výživy.

 
Je možné zavést do šesti hlavních žil.
 
Při správné péči by měl vydržet co nejdéle.
 
Je nutné udržovat v maximálně sterilním
prostředí.
 
Kromě zachování vitálních funkcí by neměl
být používán pro žádné další indikace.

Dlouhodobý katetr je možné použít pro jiné indikace než
podání výživy pouze v případě nutnosti zachování
vitálních funkcí pacienta, a vždy za přísně sterilních
podmínek.

Co je „život bez střeva“?

Zásady péče o pacienty na domácí parenterální výživě

Pokud pacient přijde o více než tři žilní
vstupy, může být zvažována
transplantace střeva, což je výkon,
který by měl být maximálně oddálen.

PACIENT

Má u sebe kartičku s
kontaktem 

na své Centrum
domácí parenterální

výživy včetně
zásadních informací

pro ošetřující
personál.

Centrální žilní katetr

www.zivotbezstreva.cz  
www.skvimp.cz

Vzniklo za podpory společnosti Takeda.

www.zivotbezstreva.cz
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Když není možný převoz do Centra, je třeba:

infekce
trombóza
okluze

Při příjmu pacienta, pokud není v život ohrožujícím stavu, vždy kontaktujte Centrum domácí
parenterální výživy a zkonzultujte možnost jeho převozu do tohoto Centra nebo další
postup. Vaše rozhodnutí může snížit výskyt komplikací a zachránit pacientovi život.

V případě, že pacient na domácí parenterální výživě potřebuje péči ve vašem zařízení:

Nemůže kontakt
 sdělit – na webových

stránkách lze dohledat
kontakty na všechna

Centra 
a získat zde potřebné

informace.


