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18. Ζ ΜΔΗΕΧΝ ΑΦΖΝΖ ΦΛΔΒΑ Χ ΟΓΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΟΝΗΜΟΤ
ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ
1
θάλδαινο Ησάλλεο, 2ακαξάο Αζηέξηνο, 1Καξαθαηζάλεο Αλέζηεο, 2Νηίηζηαο Θεφδσξνο,
3
Καπιάλεο Νηθφιανο, 3Σνπιθεξίδεο Γεψξγηνο, 4Φηιηππίδεο Άληεο, 3Μαπξνκαηίδεο
Κσλζηαληίλνο, 2Κνπηζνπθιηαληψηεο Νηθφιανο
1
Υεηξνπξγηθφ Σκήκα Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «Άγηνο Παχινο» Θεζζαινλίθεο, 2Β΄Υεηξνπξγηθή
Κλινική Γενικού Νοζοκομείος «Παπαγεωπγίος» Θεζζαλονίκηρ, 3Μονάδα Σεσνηηού Νεθπού
Γενικού Νοζοκομείος Κομοηηνήρ και 4Ακηινολογικό Δπγαζηήπιο Γενικού Νοζοκομείος
«Παπαγεωπγίος» Θεζζαλονίκηρ,
Δηζαγσγή: Ζ εηζαγσγή θαζεηήξα αηκνθάζαξζεο κέζσ κίαο θεληξηθήο θιέβαο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο αηκνθάζαξζεο ζε πεξηπηψζεηο αδπλακίαο ή αληέλδεημεο δεκηνπξγίαο
αγγεηαθήο πξνζπέιαζεο κε άκεζε ή κε ρξήζε κνζρεχκαηνο αξηεξηνθιεβηθή επηθνηλσλία,
Παξνπζηάδνπκε ηελ ηερληθή καο εηζαγσγήο θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο ζηελ θάησ θνίιε
θιέβα κέζσ ηεο κείδνλνο ζαθελνχο θιέβαο.
Τιηθφ: Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2002 κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, 12 αηκνθαζαηξφκελνη
αζζελείο, 8 γπλαίθεο θαη 4 άλδξεο, ειηθίαο 62 έσο 91 εηψλ (κέζε ειηθία 73 έηε)
ππνβιήζεθαλ ζε εηζαγσγή 16 θαζεηήξσλ αηκνθάζαξζεο καθξάο δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο
κέζσ ηεο κείδνλνο ζαθελνχο θιέβαο (ζε 3 πεξηπηψζεηο επαλεηζαγσγή ζηελ ίδηα ζέζε). ε
φινπο ηνπο αζζελείο είρε εμαληιεζεί ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαζεηήξα αηκνθάζαξζεο κέζσ
ησλ θεληξηθψλ θιεβψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο
Μέζνδνη: ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ππφ ηνπηθή αλαηζζεζία θαη κε ΖΚΓξαθηθή
παξαθνινχζεζε απνθαιχθζεθε ε κείδσλ ζαθελήο θιέβα εγγχο ηεο ζαθελνκεξηαίαο
ζπκβνιήο, απνιηλψζεθε απηή πεξηθεξηθά θαη κέζσ θιεβνηνκήο, αθνχ πξψηα έγηλε δηαζηνιή
κε ιαβίδα mosquito, εηζήρζεθε θαζεηήξαο αηκνθάζαξζεο καθξάο δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο,
δηπινχ απινχ, κε cuff, d=14.5 fr θαη κήθνπο cuff to tip 28 cm ρσξίο ηε βνήζεηα νδεγνχ
ζχξκαηνο. Ζ έμνδνο ηνπ θαζεηήξα έγηλε ζηελ έμσ επηθάλεηα ηνπ θεληξηθνχ ηξηηεκνξίνπ ηνπ
κεξνχ κέζσ ππνδνξίνπ θαλαιηνχ. Ο έιεγρνο ηεο ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ηνπ θαζεηήξα έγηλε
αθηηλνζθνπηθά, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ ειέγρζεθε δηεγρεηξεηηθά κεηξψληαο ηνλ ρξφλν
πιήξσζεο ζχξηγγαο 60 ml θαη αλάγνληαο απηφ ην ρξφλν ζε ξνή αλά ιεπηφ.
Απνηειέζκαηα: ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε δηεγρεηξεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαζεηήξα ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθή (ξνή > 350 ml/min), ρσξίο εθδήισζε επηπινθήο. ε κία πεξίπησζε ιφγσ
δπζιεηηνπξγίαο θαη κεηά απφ αγγεηνγξαθηθφ έιεγρν αληηθαηαζηάζεθε ν θαζεηήξαο ζε
πςειφηεξε ζέζε κε επηηπρία κεηά απφ 28 εκέξεο, ζε άιιε κεηά απφ 692 εκέξεο θαη
αθνινχζσο πάιη κεηά απφ άιινπο 755 εκέξεο ελψ ζε έλα αζζελή γηα ηνλ ίδην ιφγν έγηλε
εηζαγσγή θαζεηήξα κε ηελ ίδηα ηερληθή ζηελ εηεξφπιεπξε κείδνλα ζαθελή θιέβα κεηά απφ
380 εκέξεο. Ζ πξσηνπαζήο ιεηηνπξγία ησλ θαζεηήξσλ δηήξθεζε απφ 28 κέρξη 845 εκέξεο
(κέζε ηηκή 312 εκέξεο)
πκπέξαζκα: Ζ εηζαγσγή κφληκνπ θαζεηήξα αηκνθάζαξζεο κέζσ ηεο κείδνλνο ζαθελνχο
θιέβαο απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εηζαγσγήο θαζεηήξα κέζσ ησλ
θεληξηθψλ θιεβψλ ηεο ηξαρειηθήο ρψξαο. Απνηειεί κία εχθνιε, απιή θαη απνιχησο αζθαιή
ηερληθή..
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