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Ніщо не буває настільки важливим 

для пацієнта в критичному стані, 

як надійний венозний доступ, особливо  

в тому випадку, якщо він втрачений! 

  



ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ – є невід’ємною частиною 

сучасного лікувального процесу і найбільш часто використовуваним 

інвазивним методом лікування в умовах стаціонару. 

ОСНОВНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕНОЗНОГО ДОСТУПУ.  

МЕТОД ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ 

 Володіють 99% 

медичних сестер. 

 «Дешево та 

сердито» 

 Обмежений час знаходження голки 

у вені. 

 Обмеження рухів кінцівки. 

 Ризик «втратити» вену та отримати 

екстравазацію. 

 Упевнено володіють 

40% медичних 

сестер. 

 Min кількість 

ускладнень. 

 60% медичних сестер не володіють 

даним методом. 

 Існує хибна думка, що це дорого. 

 Використовується тільки, якщо 

потрібно проводити ІТ тривалий 

час. 

• Доступ в центральну 

вену. 

• Низький ризик 

склерозування вен. 

• Використовується тільки в 

стаціонарі анестезіологами чи м/с 

під їх наглядом. 

• Ризик інфекційних ускладнень. 

• Повторні процедури зменшують 

шанс на успіх. 

Системи для інфузій (крапельниці 

в/в голки) 

Периферична венозна канюля 

ЦВК периферичного доступу 



ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ ЧЕРЕЗ ГОЛКУ  

МАЄ РЯД НЕДОЛІКІВ: 

УСКЛАДЕННЯ – через часті пункції і тривале 

                             перебування голки в вені. 

ОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ – проведення довго- 

                        тривалої інфузійної терапії > 4 годин. 

ВЕЛИКИЙ РИЗИК - уколу голкою і зараження медич- 

                                 ного персоналу. 

                               - «втрати вени»  - ненадійність.  

НЕЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ ПАЦІЄНТА – обмеження рухів та скутість пацієнта. 



ПВВК (катетеризація периферичних вен)   

− це метод встановлення доступу до кровяного русла на довготривалий період часу  

через периферичні вени шляхом постановки периферичного внутрішньовенного  

катетера (ПВВК). 

За один рік в світі встановлюється > 500 млн. периферичних венозних катетерів (ПВК) 



ПОКАЗАННЯ ДО ПЕРИФЕРИЧНОЇ ВЕНОЗНОЇ 

КАТЕТЕРИЗАЦІЇ 

* Підтримка та корекція ВЕБ та КЛС при неможливості приймати воду через ШКТ. 

 

* Необхідність багатократних внутрішньовенних введень лікарських препаратів. 

 

* Невідкладні стани, при яких необхідний швидкий доступ в кров'яне русло 

(наприклад, якщо потрібно екстрено і з великою швидкістю ввести препарати). 

 

* Корекція об'єму циркулюючої крові. 

 

* Переливання препаратів крові (гемотрансфузія). 

 

* Потреба у швидкому та точному введенні препарату в ефективній концентрації 

(особливо коли препарат може змінити свої властивості при інших шляхах 

введення). 

 

* Необхідність наявності венозного доступу при проведенні різних медичних 

маніпуляцій, хірургічних втручань, анестезіологічного забезпечення. 



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПВВК 

Лікар: 

 Надійність та доступність венозного доступу. 

 Мінімальна кількість ускладнень процедури катетеризації (інфільтрату, екстравазата або 

гематоми). 

 Можливість введення препарату безпосередньо у системний кровотік. 

 Точне дозування. 

 Можливість широкого регулювання швидкості введення і типу препаратів, що 

вводяться. 

 Можливість введення великої кількість різних препаратів, що відрізняються за своїми 

властивостями, як окремо, так і одночасно. 

 

 



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПВВК 

Медична сестра: 

 Простота маніпуляції; 

 Економія часу медичного персоналу за необхідності проведення частих 

венепункцій. 

 Можливість забезпечення відразу кількох доступів при необхідності масивної 

інфузійної терапії. 

 Можливість використання вен для вз’яття проб крові. 

 Легкість контролю за об’ємами інфузійної терапії, дозування лікарських 

препаратів, висока керованість введення. 

 Виключення ризику порушення цілісності протилежної від місця пункції стінки 

судини. 

 Мінімізація ризику дислокації катетера з просвіту судини. 

 Широкий спектр вен для забезпечення доступу до судинного русла. 

 Можливість тривалого функціонування ПВВК без необхідності частої заміни (72 - 

96 год. і більше), можливість тривалого використання однієї судини. 

 
 

 

 

 



ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ПВВК 

Пацієнт: 

 Ефективність лікування; 

 Забезпечення рухової активності та комфорту пацієнта. 

 Мінімізація психологічного навантаження на хворого за необхідності проведення 

частих венепункцій. 

 Відносна безболісність методу, зниження частоти больових подразнень за 

необхідності проведення частих венепункцій. 

 Мінімізація важких загрозливих для життя пацієнта станів за умови дотримання 

правил встановлення та догляду за ПВВК. 

 



ОСНОВИ АНАТОМІЇ ПВК 

З ін’єкційним портом 

З крильцями для фіксації 

Без ін’єкційного порту 

Без крилець для фіксації 

КЛАСИФІКАЦІЯ 



   

ОСНОВИ АНАТОМІЇ ПВК 

Ланцетна форма вістря має 2 способи  

заточки.  

 

Дані форми загострення вістря викори- 

стовують в ін’єкційних шприцах. 

ЧАСТЕ УСКЛАДНЕННЯ ПРИ 

ВИКОРИСТАННІ ДАНИХ ПВК 

НАСКРІЗНИЙ ПРОКОЛ ВЕНИ 

КЛАСИФІКАЦІЯ в залежності від форми загострення стилета голки провідника 

Що глибше розташована вена, тим більше 

шансів проколоти її наскрізь! 



   

ОСНОВИ АНАТОМІЇ ПВК 

ЯКІСНІ ВИРОБНИКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬ САМЕ ТАКИЙ МЕТОД ЗАГОСТРИННЯ ГОЛКИ. 

Задній метод  

загострення. 

КЛАСИФІКАЦІЯ в залежності від форми загострення стилета голки провідника 

За пенетраційними та болісними властивостями даний вид загострення стилета голки 

провідника ні чим не відрізняється від – ланцетного. 

АЛЕ ШАНС НАСКРІЗНОГО ПРОКОЛУ ВЕНИ Є мінімальним 



КЛАСИФІКАЦІЯ в залежності від матеріалів ПВК 

   

ОСНОВИ АНАТОМІЇ ПВК 

Матеріал ПВК Термін 

перебування в 

вені 

Недоліки/переваги 

 

ПВХ, ПП, ПЕ (PVC, PP, 

PE); 

 

 

24 години 

• Малий термін використання. 

• Після 20 годин перебування в вені 

швидке утворення тромбів. 

 

Тефлони (PTFE, FEP); 

 

 

72-96 годин 

 

• «Термонезалежна» 

 

 

Поліуретани (PU, PUR, 

Vialon®, Certon®…); 

 

 

72-96 годин 

• Жортсткість канюлі залежить 

від температури 

навколишнього середовища. 

• Часті ускладнення 

скручування в «ГАРМОШКУ» 
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections Prepared by Naomi P. O’Grady, M.D., Mary Alexander, E. Patchen Dellinger, M.D., Julie L. Gerberding, M.D., 

M.P.H….MMWR, 2002 Michael Stanley, MD, Emily Meister, RNC and Kathryn Fuschuber, RN. “Infi ltration During Intravenous Therapy in Neonates: Comparison of Tefl on® and Vialon® Catheters” 

Southern Medical Journal, September 1992, Volume 85, Number 9, Pages 883-886. 

Prevention of Infections Related to Peripheral Intravenous Devices MOH NURSING CLINICAL PRACTICE GUIDELINES 1/2002.  

ПРОТОКОЛ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ВЕН У ДЕТЕЙ . Лекманов. ФГУ "Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росмедтехнологий" .2007 г. 

 



ОСНОВИ АНАТОМІЇ ПВК 

ТРИМ – відстань від початку зрізу голки до початку катетера. 

* При дуже великому тримі типовим ускладненням є наскрізний 

прокол вени. 

* Якщо трим дуже малий чи катетер в ділянці триму має не  

овальний зріз (катетер починається відразу біля зрізу голки) 

типовим ускладненням є деформація катетера в «ГАРМОШКУ». 

Перед установкою ПВК без необхідності неварто знімати  

канюлю з голки, оскільки, особливо на малих розмірах,  

порушується трим. 

 



ОСНОВИ АНАТОМІЇ ПВК 

Розміри ПВК визначаються 

в G 

 

Американська асоціація інстру-

ментарію запропонувала наступну 

методику виміру розмірів канюль 

(одноходових трубок для 

медичного використання): 

 

Скільки трубок буде поміщатися 

всередину кола з діаметром 1 

дюйм (inch.), такий і розмір кожної 

окремої трубки в G (GA); 

 

 

 
 

 

 

 

22G 16G 



«ВЕНОПОРТ ПЛЮС» 



Особливості анатомії  

«ВЕНОПОРТ ПЛЮС» 



МИТТЄВА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ УСПІШНОЇ 

ВЕНОПУНКЦІЇ 

SMART-SLOT – бічний отвір на голці провіднику. 
Завдяки йому, як тільки канюля попадає в вену, кров, за 
рахунок капілярного эфекту зафарбовує її. Таким чином, 
зменшується в рази, кількість невдалих спроб і 
мінімізується шанс наскрізного проколу вени. 



 «ВЕНОПОРТ ПЛЮС» 
має 3 рентген-контрастні смужки 

Дає можливість швидкого визначення її місця знаходження  

У випадку 

підрізання канюлі 



ЕЛАСТИЧНИЙ ТЕФЛОНОВИЙ КАТЕТЕР: 

 Низький коефіцієнт поверхневого тертя. 

 Довготривале знаходження в вені 72-96 год. 

 Термонезалежний. 

Особливості ПВК 

«ВЕНОПОРТ ПЛЮС» 

АДАПТИВНА ФОРМА КОВПАЧКА 

 Має зручний козирьок з системою - клік-кап 

 При введені Л.З. не стикається з колбою шприца. 

ОПТИМАЛЬНИЙ КУТ НАХИЛУ 

 Полегшує становлення ПВК. 

 Знижує дискомфорт для пацієнта. 

ТРИГРАННЕ ЗАДНЄ ЗАТОЧЕННЯ СТИЛЕТУ  

ГОЛКИ ПРОВІДНИКА 

 Низька ймовірність проколу вени наскрізь. 

 Високі пенетраційні властивості. 



При виборі катетера необхідно 

орієнтуватись на такі критерії: 

1. Необхідна швидкість введення розчину. 

 

2. Потенційний час знаходження катетера в вені. 

 

3. Діаметр вени. 

 

4. Властивості розчину, що вводиться. (pH, м/Осмоль, в’язкість  розчину) 



Вибір ПВВК 

ГОЛОВНИМ ПРИНЦИПОМ ВИБОРУ Є – використати найменший з розмірів ПВК, 

котрий забезпечить необхідну швидкість введення, в найбільшу з доступних 

периферичних вен. Діаметр катетера повинен становити 1/3 від діаметру обраної 

вени. 

Співвідношення катетера та вени 

оптимальне. 
Діаметир катетера завеликий 

Оптимальне розведення препарату, 

що вводиться. 

Незадовільне розведення препарату 



Вибір ПВВК 
Колір Розмір/швидкість 

інфузії 

Рекомендації до застосування 

Помаранчевий 14 G (2,1 х 50 мм) / 305 

мл/хв 

Швидка інфузія препаратів крові та 

великих об’ємів розчинів 

Сірий 16 G (1,7 х 45 мм) / 200 

мл/хв 

Швидка інфузія препаратів крові та 

великих об’ємів розчинів 

Білий 17 G (1,5 х 45 мм) / 142 

мл/хв 

Інфузія великих об’ємів препаратів крові 

та розчинів 

Зелений 18 G (1,3 х 45 мм) / 105 

мл/хв 

18 G (1,3 х 32 мм) / 95 

мл/хв 

Інфузія препаратів крові  та інфузійних 

розчинів 

Рожевий 20 G (1,1 х 32 мм) / 61 

мл/хв 

Пацієнти на тривалій інфузійній терапії 

Синій 22 G (0,9 х 25 мм) / 36 

мл/хв 

Пацієнти на тривалій інфузійній терапії, 

онкологія, педіатрія 

Жовтий 24 G (0,7 х 19 мм) / 23 

мл/хв 

Онкологія, педіатрія 

Фіолетовий 26 G (0,6 х 19 мм) / 17 

мл/хв 

Онкологія, педіатрія 



ВЕНОПОРТ ПЛЮС 

 Широкий асортиментний ряд. 

 Одна ціна на всі розміри. 

 Зручне кольорове маркування. 

Розмір 

Діаметр мм. 

Довжина мм. 

Потік мл/хв. 



ВЕНОПОРТ ПЛЮС 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ 

КАТЕТЕРИЗАЦІЇ  



Вибір вени для катетеризації ! 

1. Периферичні вени; 

2. Вени що добре 

візуалізуються та мають 

гарні колатералі; 

3. Пряма ділянка вени 

повинна бути більше 

довжини канюлі; 

4. Вени, що мають 

найбільший діаметр; 

5. Вени з недомінуючої 

сторони тіла; 

6. Вени зі сторони, що 

протилежна оперативному 

втручанню; 

Серединна локтьова вена тільки для 2 випадків:  

 Забір крові для аналізу лаборантом; 

 Надання екстренної медичної допомоги;   



Слід уникати ! 
 

 

 Зони суглобів (Vena mediana cubiti!); 

 Вени нижніх кінцівок; 

 Вени, що розташовані близько до артерій та нервів; 

 Вени з порушеним кровообігом, в т. ч. вени 

паралізованих кінцівок; 

 Вени, що погано візуалізуються; 

 Зони лімфоаденопатії та ділянки де шкіра пошкоджена 

або має ознаки запалення або інфекції; 

 Ламкі та склерозовані вени; 

 Вени в області запальних змін. 



Послідовність зміни  

ПВК при довготривалій інфузійній терапії, або у 

разі необхідності. 

або 



Стандартний набір для установки ПВВК 

• стерильний лоток; 

• стерильний шприц з 10 мл 0,9% розчину NaCl; 

• стерильні ватні кульки та серветки; 

• стерильна оклюзійна пластирна пов’язка для фіксації катетера Ю-

ФІКС 

• ПВВК кількох розмірів ВЕНОПОРТ ПЛЮС; 

• шкірний антисептик ГОРОСТЕН в аерозолі 100мл; 

• готова до використання інфузійна система (без фталатів) за 

необхідності; 

• джгут; 

• стерильні не припудрені рукавички ЮФ; 

• лоток для відпрацьованого матеріалу; 

• контейнер, що не проколюється для утилізації гострих предметів. 

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections Prepared by Naomi P. O’Grady, M.D., Mary Alexander, E. Patchen Dellinger, M.D., Julie L. Gerberding, M.D., M.P.H…. MMWR, 2002 

Michael Stanley, MD, Emily Meister, RNC and Kathryn Fuschuber, RN. “Infi ltration During Intravenous Therapy in Neonates: Comparison of Tefl on® and Vialon® Catheters” Southern Medical Journal, September 1992, Volume 85, Number 9, Pages 

883-886. 

 



ПРАВИЛА АСЕПТИКИ ТА 

АНТИСЕПТИКИ 

Час який Ви витратите на дотримання правил  

асептики та антисептики зекономить Вам  

набагато більше часу в майбутньому. 

 

- широкий антисептичний спектр.  

- пом’якшує шкіру, зберігаючи її еластичність. 

- має протизапальну дію. 

- захищає від подразнюючих впливів. 

- сприяє відновленню пошкодженого епітелію. 



Стерильна укладка 



Вибір вени 



Накласти джут на 10-15 см вище ймовірного  

місця венопункції. 



Обробка місця венопункції 

круговими рухами від центрі до периферії. 



«Захват» катетера 



Знати захисний ковпачок та перевірити,  

щоб зріз голки був направлений до гори. 

Зняти заглушку з голки (білого кольору). 



Пункція. Почніть під гострим кутом  

близько 450 



Візуалізація успішної венопункції 

«ВЕНОПОРТ ПЛЮС» 

Спочатку  

підфарбовується канюля 

SMART-SLOT 

 

Потім камера візуалізації 



Зменшити кут введення катетера, просунути його приблизно на 3 мм у  

вену. Послабити джгут. 

Взяти катетер за одне крильце лівою рукою і просунути катетер по голці  

у вену, утримуючи упор голки іншою рукою (голка-провідник залишається 

 нерухомою). 

Техніка встановлення 



Середнім пальцем лівої руки на 4,5 см вище місця введення катетера  

притиснути вену, при цьому вказівний палець залишається на  

додатковому порті катетера. 

Видалити з катетера голку-провідник та під’єднати інфузійну лінію або  

закрити катетер заглушкою. 

Техніка встановлення 

Негайно викинути голку  

провідник у контейнер 

який не проколюється ! 



Підключення системи 





Техніка фіксації ПВВК 

стерильною пластирною пов’язкою  Ю-ФІКС 



Фіксація ПВВК стерильною 

пластирною повязкою Ю-ФІКС 



Догляд за ПВВК 

 Документування дати встановлення канюлі; 

 Огляд місця катетеризації та пальпація через пов’язку: 1-2 рази на день; 

 Промивання ПВК: 

 Після встановлення та в кінці інфузійної терапії: NaCl 0,9%; 

 Між інфузійними препаратами (NaCl 0,9% 5-10 мл); 

 Перед початком інфузійної терапії; 

 Замок: водний - NaCl 0,9%,  гепариновий  (10 (100*) Од./мл – 1-5 мл), сода-буфер 

за призначенням лікаря або внутрішньолікарняним протоколом; 

 Зміна пов’язки:  

 Щоденна з обробкою місця пункції антисептиком; 

 Пов’язка Ю-ФІКС: в разі якщо забруднена, промокла або відклеїлась. 

 Не дозволяється рутинне використання антибактеріальних та протизапальних 

          мазей та розчинів «під пов’язку»; 

 В разі необхідності виконати бактеріальне дослідження канюлі після вилучення 

останньої. 

 

 

 

 

 



ПРОФІЛАКТИКА ФЛЕБІТУ 



КЛАСИФІКАЦІЯ ФЛЕБУТІВ 

 Хімічний 

o Осмолярність розчину; 

o рН розчину; 

o Особливості лікарського засобу; 

 Механічний 

o Розмір канюлі; 

o Швидкість інфузії; 

o Фіксація канюлі; 

o Місце пункції; 

o Тривалість знаходження у вені; 

 Бактеріальний 

o Тривалість знаходження канюлі у вені; 

o Наявність джерела інфекції; 

o Особливості вен. 



Профілактика флебіту 

Препарат 
Осмолярность  

(мОсмоль/л) 

NaCl 0,9%, Глюкоза 5% 308 

Маннітол 10% 550 

Кальцію глюконат 10% 670 

Р-ни для 

парентерального 

харчування 10% 

1024 

Глюкоза 20% 1250 

Глюкоза 50% 3800 

Профілактика: 

 Введення на зменшеній швидкості інфузії; 

 Використання більш високих розведень 

препарату; 

 По можливості використати інфузію в вени 

з найбільшим діаметром; 

 

 

 

 
 

 

 

 

Препарат рН 

Фенітоін 12,0 

Тиопентал 10,5 

Метоклопрамід 3,5 

Налоксон 3,4 

Добутамін 2,5 – 5,0 

Фуросемід 9,0 

Ванкоміцин 3,2 

Виражені флебіти виникають на 

осмолярності > 600 мОсмоль/л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профілактика: 

При 800 мОмоль/л швидкість введення 

повинна бути < 60 крапель/хв. 



Флебіт - профілактика 

  суворо дотримуватися правил асептики під час постановки, 

догляду за катетером та проведення інфузійної терапії; 

 

 виконувати усі маніпуляції в рукавичках; 

 

 завжди ретельно обробляти руки до і після виконання будь-яких 

внутрішньовенних маніпуляцій, а також перед одяганням і після 

зняття рукавичок; 

 

 нігті на руках повинні бути акуратно і коротко підстрижені; 

 

 не допускати використання лікарських препаратів та засобів 

медичного призначення з вичерпаним терміном придатності; 

 

 якісно обробляти шкіру пацієнта шкірним антисептиком перед 

установкою ПВВК; 



Флебіт - профілактика 

 до і після проведення інфузійної терапії промивати катетер 0,9% розчином 
NaCl з використанням одноразового шприца. 1 флакон - 1 пацієнт; 

 

 катетер встановлений в екстреній ситуації з можливим порушенням правил 
асептики необхідно замінити протягом 48 годин; 

 

 фіксувати катетер за допомогою стерильної оклюзійної пов'язки; 

 

 замінювати пов'язку негайно при порушенні її цілісності, намоканні, 
ослабленні, забрудненні, обробляти місце венепункції антисептиком згідно 
з правилами асептики; 

 

 в умовах стаціонару проводити огляд місця установки катетера, оцінювати 
стан місця введення катетера за шкалою флебітів і інфільтрації кожні 8 
годин; в амбулаторних умовах раз на добу; при введенні подразнюючих 
вену препаратів рекомендується частий огляд; 

 

 промивати катетер для підтримки прохідності не менше 2х разів на добу, а 
також до і після проведення інфузійної терапії; 

 



Флебіт - профілактика 

 дезінфікувати пристрої безголкового доступу перед початком інфузійної терапії; 

 

 не застосовувати антимікробні креми або мазі в області постановки ПВВК; 

 

 видалити ПВВК при появі перших ознак або симптомів ускладнень; 

 

 рекомендована тривалість перебування ПВВК в вені як правило становить близько 72 
годин. У випадках утрудненого венозного доступу та крайньої необхідності 
продовжувати інфузійну терапію допускається триваліше перебування засобу 
венозного доступу, за умови, що оцінка розвитку флебіту не перевищує 1 бал, і 
проводиться регулярне спостереження та оцінка стану місця установки ПВВК; 

 

 не рекомендується приєднувати велику кількість додаткових пристроїв 
(розгалужувачів, перехідників, заглушок й інших допоміжних пристроїв) 
безпосередньо до ПВВК через високу ймовірність їх мікробної контамінації; 

 

 мінімізувати кількість маніпуляцій з ПВВК з метою зниження ризику мікробної 
контамінації; 

 

 замінювати інфузійні лінії з суворим дотриманням правил асептики; 

 

 негайно видалити ПВВК, якщо не передбачається його подальше використання. 
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