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Riziko infekce:

•Anamnéza infekčních komplikací 

•Nosičství STAU

•Imunosuprese

•„Nízký hygienický stand.“        I

Riziko trombózy:

•Pravá trombofilie

•Riziková diagnóza

•Anamnéza trombózy 

•Přítomnost 

trombotizovaného žilního 

vstupu pro PV
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Cévní přístupy
• Indidivuální rozhodnutí po dohodě s inform. pacientem.

• Cévní přístupy je vhodné volit v pořadí: VS dx., VJ dx., VS 

sin., VJ sin., VF, ostatní. 

• Typ přístupu – tunelovaná kanyla, podkožní port nebo 

PICC

1. Tunelovaná CŽK je standardní přístup, indikovaný u 

doživotní dependence na každodenní DPV. Má přednost v 

pediatrii.

2. Port je vhodný u stabilních nemocných s vyhlídkou 

dočasné nebo doplňkové DPV, zvláště u  aktivních osob, 

případně u pacientů se zavedeným portem z jiné indikace 

3. PICC Pro plánovanou délku < 3-6 měsíců. Nevýhoda PICC 

je horší samoobslužnost.. PICC je nevhodný pro obézní 

pacienty.



Antikoagulace

• Prevence intraluminální trombozy:

• I+T+ Taurolock Hep 100

• I+T- Taurolock, Taurolock Hep 100 

• I-T+  Heparin, Taurolock Hep 100 

• I-T- dle zvyklostí centra (FR, heparin,  

Taurolock HEP100),   



Antikoagulace II

• Heparinová zátka v koncentraci  alespoň 100 

IU/1ml FR, celkový objem dle katetru (cca 2-3ml). 

Zátka se mění nejdéle po 6 týdnech.  

• Prevence extraluminální trombozy:

• Primární prevence je individuální rozhodnutí, 

stejně jako vyšetření na trombofilní stavy:

• - preventivní dávka LMWH 1x denně (vždy T+)

• V akutní infekci prevence TEN užitím LMWH nutná.

• Po opakovaných trombozách trvale a plně 

antikoagulovat.



Ošetřování vstupu

• Krytí cévního vstupu: Sterilní, není-li porušené, 

mění se po 3 dnech.

• Jehla k vícedennímu užití nezůstává v portu přes 5 

dní.

• Aspirace krve: Jednosměrné užívání cévního 

vstupu je vzhledem k riziku infekce doporučeno.

• Výjimky jsou přípustné:

- v pediatrii,

- k odběru hemokultur při podezření na sepsi,

- je-li nutno ověřit správnou funkci portu.



Prevence infekcí I
• Desinfekční prostředky je vhodné střídat.

• Na silikonové katetry neužívat přípravky s jodem.

• Infuz.spojky a konec katetru krýt (Microbox / 

alobal + desinfekce).

• Antibakteriální filtry jsou vhodné u nemocných s 

opakovanými katetrovými sepsemi.

• Kompletní kultiv.skríning je doporučen před 

zahájením DPV. Totéž platí u pacientů na DPV 

převzatých z jiného ZZ.

• ATB profylaxe u invazivních výkonů podle 

doporučení ČKS na úrovni prevence infekční 

endokarditis. 



Prevence infekcí II 

• U asymptomatických nemocných během DPV není 

pravidelný kultivační skríning nutný.

• Po proběhlé StAu infekci vyšetřit na nosičství (nosní 

vchod, kožní leze, perineum u femor.katetru) a 

jednorázově dekolonizovat antiseptiky.

• Sanace infekčních fokusů (ORL, gyn., stomatol.) je 

nutná.

• V případě katetru ve VF včetně asympomatické

bakteriurie.

• Pacienti s očekávanou dlouhodobou DPV by měli být 

očkováni proti HAV a HBV.



Prevence infekcí 

• I+ Taurolock, Taurolock HEP 100 

v intermitentním režimu 

• I- Zpočátku Taurolock, Taurolock HEP 100 

dále individuálně   

• Zařazení preventivních aplikací 70% 

etanolových zátek může mít přídatný efekt 

ve smyslu omezení tvorby biofilmu.

•



Léčba katetrové sepse

• ATB zátka je dobře použitelná k eradikaci 

katetru u infekcí vyvolaných StafKN, 

strepgramnegat. tyčemi krom PSAE. Užívá 

se nejméně 2 týdny (u portu déle), s 

výměnou á 24-48 hodin dle druhu 

antibiotika, v kombinaci s heparinem v 

zátce.

• Zátka se užívá v kombinaci se systémovou 

ATB léčbou systémové infekce.



Léčba katetrové sepse

• Situace k extrakci cévního vstupu bez pokusu o léčbu 

in situ: těžká sepse, septický šok,septická tromboza, 

infekční endokarditida, tunelitida, absces nad portem.

• Podezření na nekomplikovanou katetrovou sepsi: 

odběr hemokultivací a ukončit používání cévního 

vstupu.

• Klin.stav ne vyžadující okamžitou léčbu: empirická 

ATB zátka do odečtení hemokultur.

• Klin.stav vyžadující okamžitou léčbu: empirická ATB 

zátka + systémová léčba ATB.



Infekce a extrakce vstupu

• Hemokultivace indikující extrakci 

cévního vstupu:

Staf.aureus, candida, polymikrobiální

nález

• Hemokultivace s možnou léčbou in situ

Koaguláza neg.stafylokok, gramnegativní

bakterie

• Situace sporné:

Pseudomonas aeruginoza


