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• tehotenstvo bez komplikácií

• gestácia: 27 t., chlapec (gemini A), 

• pôrod per s.c.

• AS: 2/7, pH 7,18, BE -5

• Pôr. hmotnos ť: 800g, d ĺžka: 30cm

• Curosurf, CPAP

• kanylácia cievy (UVC, UAC)

• Th: ATB (AMP+GEN), BA (Dopamin) 

• trofické k ŕmenie (DOL 2)
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• známky NEC II.A (DOL 3): kontinuálne odsávanie

• NPO (8 dní) ⇒ TPN

• UVC, UAC ex. (DOL 3)

• zavedenie periférneho  

epikutánneho katétra

PREMICATH 24 G (VYGON)  
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Známky „sepsy“:

- apnoe, termolabilita 

- ↑↑↑↑ FiO2, ↑↑↑↑ pCO2

- KO + diferenciál: ↑ Leu, ↑ ANC, ↑ I/T, ↑ ANB

- CRP: N

- ↑ Glykémia

- hemokultúra: negatívna

- tampóny: CONS v hrdle

⇒⇒⇒⇒ zmena ATB (Van +CTX)
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Kardiálne zlyhanie:

- pred ĺžené PK, ↓↓↓↓ diuréza, MAC, 

- ↑↑↑↑ AS, ↓↓↓↓ TK, oslabené srdcové
ozvy, oploštené pulzné vlny

⇒⇒⇒⇒ BA (Dopamin)

Ventila čná podpora (PTV)
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� vybratie epikutánneho katétra

� perkutánna subxifoidálna perikardiocentéza

pod ECHO kontrolou

�aspirácia perikardiálnej efúzie (28 ml)

�obsah aspirovanej tekutiny:

� vybratie epikutánneho katétra

� perkutánna subxifoidálna perikardiocentéza

pod ECHO kontrolou

�aspirácia perikardiálnej efúzie (28 ml)

�obsah aspirovanej tekutiny:

Záchranná lie čbaZáchranná lie čba

- proteíny 19,4 g/l

- glukóza 42,5 mmol/l

- albumíny 10,3 g/l
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Indikácie pre PICCIndikácie pre PICC
1. dlhotrvajúca TPN

2. potreba podávania i.v.

hyperosmolárnych

tekutín / infúznych liekov

3. dĺžka i.v. terapie > 1 týžde ň

4. kriticky chorí a/alebo VLBWI

5. chirurgickí pacienti

NEODPORÚČA SA: na aplikáciu 

krvných derivátov a bolusových liekov
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Základné princípy pri zavádzaní
PICC katétrov
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PICC katétrov

� zavádzanie: skúsený personál

� identifikácia a výber vhodnej cievy

� v prípade neúspechu – čas na 

rekonvalescenciu die ťaťa

� 3 pokusy a dos ť !
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Čas zavedeniaČas zavedenia
• v priebehu 72h

• pred vytiahnutím umbilikálneho katétra
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PreferovanPreferovan éé vvéény pre zavedenie ny pre zavedenie 
PICCPICC

pravá V. BASILICA: preferovaná
(priama a najkratšia cesta do centrálnej 
vény)
CEPHALICA: ťažšie sa zavádza 
(zúženie ciev pri vstupe do 
deltopektorálnej drážky a ostrý uhol, v 
ktorom sa napája na vénu subkláviu)

JUGULÁRIS EXTERNA  A  AXILARIS: 
posledná voľba (tesne vedľa artérie a nervu)

Horná dutá žila

Dolná dutá žila

Meranie dMeranie d ĺžĺžky ky 
zavedeniazavedenia PICCPICC

Vény: Meranie:

Ramena od vpichu cez axilu 1 cm nad spojnicou 
prsných bradaviek

Dolných končatín od vpichu 1 cm nad umbilicus

Hlavičky
(iba ak je to absolútne 
nevyhnutné)

od vpichu 1 cm nad spojnicou prsných 
bradaviek

Femorálna véna NIE (↑ riziko sepsy a nekrózy hlavice 
stehennej kosti)

Merenstein & Gardner's Handbook of Neonatal Intensive Care, 2010
Camargo PP, Rev Esc Enferm USP. 2008;42(4):723-8.

CHYBA: CHYBA: zavedenie katzavedenie katéétra tra 
do pravej predsiene (48.2% )do pravej predsiene (48.2% )



Poloha pacienta a meranie dPoloha pacienta a meranie d ĺžĺžky ky 
zavedenia  PICCzavedenia  PICC

•• pri zavpri zaváádzandzaníí katkatéétra z hlavitra z hlaviččky alebo HK ky alebo HK 
vhodnvhodnéé otootoččenie hlavienie hlaviččky smerom k ky smerom k 
miestu vpichumiestu vpichu
–– ľľahkahkáá okloklúúziazia juguljuguláárnejrnej vvéény ny –– znzníížženie rizika enie rizika 

momožžnnéého prechodu katho prechodu katéétra do tra do juguljuguláárnejrnej vvéényny

PozPozíícia PICCcia PICC
•• IdeIdeáálna pozlna poz íícia katcia kat éétra:tra:

–– ššpipiččka katka katéétra v hornej alebo dolnej dutej tra v hornej alebo dolnej dutej žžile, ile, 

NIENIE v pravej predsieniv pravej predsieni
•• HK: povaHK: považžovaný za CVK ak presahuje ovaný za CVK ak presahuje 

medioklavikulmedioklavikuláárnurnu ččiaruiaru

•• DK: povaDK: považžovaný za CVK ak prechovaný za CVK ak precháádza dza 

do panvovej dutiny a kondo panvovej dutiny a konččíí pred pravou predsiepred pravou predsieňňouou

•• Ako hlboko? Ako hlboko? 
–– zavieszaviesťť PICC katPICC katééter 2ter 2--3 cm pod odhadovan3 cm pod odhadovanúú

vzdialenosvzdialenosťť a vytiahnua vytiahnuťť spspääťť do sprdo spráávnej pozvnej pozíície. cie. 

•• MinimalizMinimalizááciacia pohybu papohybu pažže s kate s katéétrom, hlavou a trom, hlavou a 
krkom krkom (ka(kažždý pohyb a ohyb môdý pohyb a ohyb môžže spôsobie spôsobiťť posun posun ššpipiččky katky katéétra tra 

smerom dovnsmerom dovnúútra k srdcu a ntra k srdcu a náásledne perforsledne perforááciu)ciu)..

Problémy pri zavádzaní PICCProblémy pri zavádzaní PICC

Príčiny:
• chlopne

• bifurkácia

• venospazmus

• katéter mimo cievy

Riešenie:
- preplach

- masáž žily smerom k srdcu

- aplikácia tepla
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Mickler 2008 and Pettit 2007

Veľkos ť PICCVeľkos ť PICC
• determinujúci faktor: hmotnos ť

dieťaťa, typ tekutiny, rýchlos ť
• < 600g: 27G

• 600 – 1000g: 23G / 27G

• > 1000g: 23G

• minimálny prietok: 0,5 ml/h
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Druh materiáluDruh materiálu
• polyuretánové (↑ pevnosť v ťahu, tenšia

stena katétra, väčší vnútorný lumen)

• silikónové (silnejšia stena, menší vnútorný

priemer)

• polyuretánové (↑ pevnosť v ťahu, tenšia
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Komplikácie PICCKomplikácie PICC

� Infekcia

� Ruptúra
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K migrácii hrotu katétra

môže dôjsť z dôvodu:

� pohybu hlavy a končatín

� pri preplachoch katétra

� pôsobením 

hydrostatického tlaku

Komplikácie PICCKomplikácie PICC
� Extravazácia:

� Pleurálne

efúzie

� Perikardiálne

efúzie

� Kardiálna 

tamponáda (incidencia 0,3-3%,mortalita 

65-100%)
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efúzie

� Perikardiálne

efúzie

� Kardiálna 

tamponáda (incidencia 0,3-3%,mortalita 

65-100%)

� poškodenie endotelu

hyperosmolárnou parenterálnou

infúziou a následné zvýšenie 

vaskulárnej permeability vedie k 

výpotku

� zvýšený výskyt infekcií

vyvolaných Staphylococcus

epidermidis - flebitída v dôsledku 

infekcie oslabuje cievnu stenu a 

vedie k perforácii



Prevencia efúziíPrevencia efúzií
1.Vizualizácia alebo 

potvrdenie pozície PICC 

kontrastom
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2.Fixácia katétra

3.Kontrola pozície ( RTG týždenne)

4.Preplachovanie (objem striekačky  5-10 ml), 

turbulentný pozitívny tlak 
(puš-pauza-puš-pauza)
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Reece A et al. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2001;84:F129-F130

Vizualizácia alebo potvrdenie 
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pozície PICC kontrastom

(A) Natívna RTG snímka (B) RTG snímka s kontrastom

Haase R., Archives of Perinatal Medicine 16(4), 187-193, 2010
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Vizualizácia alebo potvrdenie 
pozície PICC kontrastom

v. axilaris (z v. basilica) pravá predsieň (z HK) pravá predsieň (z DK)

zakrivenie vo VCIv. jugularis (z HK)v. subklavia (cez VCS)

Vizualizácia alebo potvrdenie 
pozície PICC kontrastom
Vizualizácia alebo potvrdenie 
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• kontrastná látka: Omnipaque (nevyžaduje riedenie)

• mŕtvy priestor katétra: 0,1 - 0,2  ml  (30cm) 

0,29 ml (50cm)

• kontrastná látka: 1 ml

• predhria ť na teplotu tela pred podaním

• použi ť 5 - 10 ml strieka čku

• aplikácia: 6 x puš-pauza

• preplach po RTG: FR  (6 x puš-pauza)

• pri hornej pozícii katétra je potrebné pred RTG 

vyšetrením vybra ť žalúdo čnú sondu.

• RTG snímka po každej repozícii katétra !
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Fixácia PIC katétra
semipermeabilná membrána 
Fixácia PIC katétra
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Starostlivos ť o miesto vpichu PICCStarostlivos ť o miesto vpichu PICC

Kontrola miesta a krytia: á 8 h

(suchosť, tesnosť krytia, krvácanie, únik, 

erytém)

Výmena krytia: len ak je vlhké, špinavé

alebo netesní

Dĺžka zavedenia: maximálne 4 týždne
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Preplachovanie PICCPreplachovanie PICC
Tlakové limity:

Kontinuálna infúzia: 760 mm Hg

Bolusová injekcia: 900 mm Hg

Strieka čka:

1 ml: 9780 mm Hg

5 ml: 1499 mm Hg

10 ml: 1033 mm Hg

Tlakové limity:

Kontinuálna infúzia: 760 mm Hg

Bolusová injekcia: 900 mm Hg

Strieka čka:

1 ml: 9780 mm Hg

5 ml: 1499 mm Hg

10 ml: 1033 mm Hg

Neonatology Clinical Guidelines , Australia, 2012

Tlakové limity pre PICCTlakové limity pre PICC

517 mmHg

10

Strieka čka (ml)

TLAK >>>> 1292 mmHg ( >>>> 25 PSI ) : ruptúra katétra, poškodenie cievy

V prípade, že rovnaká sila je 
aplikovaná na

piesty dvoch injekčných 
striekačiek s rôznym

priemerom, striekačka s 
menším

polomerom (alebo priemerom) 
bude generovať väčší tlak.

20

40

60

80

100

120 6205 mmHg

Cleary M., 2012

Na zabezpečenie priechodnosti a zníženie

rizika oklúzie katétra sa odporú ča prepláchnu ť

katéter pri výmene infúznych hadíc metódou 

PUŠ - PAUZA (turbulentné preplachovanie).

Preplach: 

• Fyziologický roztok (0,5 v 5-10ml striekačke)

• Heparin

Kontinuálna infúzia Heparinu: 0,5 IU/kg/h

rýchlosť: 0,5-1 ml/h
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Preplachovanie PICCPreplachovanie PICC



Odstránenie PICCOdstránenie PICC

Indikácie:
- jeho použitie už nie je odôvodnené

- bakteriémia a/alebo klinické príznaky sepsy 

pretrvávajúce po 48 až 72 h napriek príslušnej ATB 

Th

- septikémia v dôsledku ples ňovej infekcie

- známky septickej embolizácie a/alebo endokarditídy

- edém kon čatiny

Dĺžka zavedenia: najneskôr do konca 

4. týdňa od zavedenia
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4. týdňa od zavedenia

�Dodržiavajte prísne aseptické podmienky 

pri zavádzaní a udržiavaní katétra, vrátane 

výmeny krytia, výmeny infúznych hadíc a 

podávania liekov

�Uistite sa, že krv môže by ť vo ľne aspirovaná

do katétra pred jeho fixáciou. Potvr ďte pozíciu 

katétra RTG snímkou s použitím kontrastnej 

látky. Opakujte RTG snímku pri repozícii, 

malfunkcii či pohybe katétra.
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�Špička katétra by mala by ť v hornej dutej žile pri 

zavádzaní z hornej kon čatiny a v dolnej dutej 

žile pri zavádzaní z dolnej kon čatiny.

�Kontrolujte miesto zavedenia denne. 

Transparentné krytie by malo by ť menené

každých 7 dní ak riziko uvo ľnenia katétra 

nepreváži benefit výmeny krytia. Vyme ňte 

všetky vlhké, uvo ľnené alebo zne čistené

obväzy.
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všetky vlhké, uvo ľnené alebo zne čistené

obväzy.

ZÁVER
Redukcia rizika komplikácií PICC !

ZÁVER
Redukcia rizika komplikácií PICC !

�Používajte strieka čky s objemom vä čším 

ako 5 ml pri preplachovaní katétra.

�Odstrá ňte katéter akonáhle je to medicínsky 

možné, ak je upchatý, alebo ak sú prítomné

známky embolizácie či trombózy.

�Používajte strieka čky s objemom vä čším 

ako 5 ml pri preplachovaní katétra.

�Odstrá ňte katéter akonáhle je to medicínsky 

možné , ak je upchatý, alebo ak sú prítomné

známky embolizácie či trombózy.

ZÁVER
Redukcia rizika komplikácií PICC !

ZÁVER
Redukcia rizika komplikácií PICC !

ZÁVERZÁVER

Nestačí len nie čo vedie ť,

je potrebné to i využi ť, 

nestačí niečo chcie ť, 

je potrebné to i vykona ť. 

Nestačí len nie čo vedie ť,

je potrebné to i využi ť, 

nestačí niečo chcie ť, 

je potrebné to i vykona ť. 


