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Zdroje informací

• publikovaná doporučení: 

• CDC 2011

• IDSA 2009

• ESPEN 2009

• AuSPEN 2008

• ASPEN 2002, 2006

• obecné problémy získávání informací o trvalých cévních 
vstupech : menší množství kvalitních dat, heterogenita studií, 
část informací převzatých z prací o dočasných cévních vstupech



Zavedení cévního přístupu 1

• DPV bezpečné podání  – pouze do středně a dlouhodobých 
tunelizovaných vstupů, které nejsou používány za jiným účelem 
= nejmenší počet komplikací

• výběr cévního přístupu – respektovat individualitu a domluvu 
s pacientem

• prferované pořadí: VS dx. – VJ dx. – VS sin.-VJsin. – VF – ostatní

• materiál: polyurethan, silikon, polytetrafluorurethan (teflon)



Zavedení cévního přístupu 2

• typ katétru: 

• tunelizovaný katétr – dlouhodobá DPV, zvl. u doživotní 
dependence, denní použití, pediatrie

• portkatétr – dlouhodobá DPV, zvl. dočasná, doplňková a  
intermitentní, aktivní osoby (volné dny bez jehly),  zavedený 
port z jiné indikace

• PICC – střednědobá DPV 3-6 měs. 

• dle možností volit co nejmenší diametr ( 1/3 diametru 
zvolené žíly) a co nejmenší počet cest



Zavedení cévního přístupu 3

• před implantací:

• volba vhodného VAD a cesty po domluvě s pacientem

• příprava k výkonu v LA

• doppler všech žilních vstupů

• sanace fokusů + negativní bakteriální screening

• zahájení  edukace pacienta, ev. rodiny, homecare se zjištěním 
jejich schopností

• po explantaci infikovaného katétru zavedení nového trvalého 
vstupu až po ověření negativních kultivací (HK), odebraných 
nejlépe 5-10 dní po ukončené ATB léčbě



Zavedení cévního přístupu 4

• implantace: 

• sterilní podmínky

• lokální antisepse  0,5% chlorhexidinem (při alergii: jodové 
desinfekce nebo 70% alkohol, nejsou informace pro použití 
chlorhexidinu dětí  2 let)

• UZV naváděna punkce

• kontrola polohy rtg – správné umístění vnitřního konce 
katétru (dolní 1/3 VCS,kavoatriální přechod, horní část PS)

• správné umístění zevní části katétru (vizuální kontrola 
pacienta, mimo rizikové oblasti, např. stomie)

• bezjehlové techniky fixace, jsou-li možné

• ATB profylaxe výkonu nemá význam



Zavedení cévního přístupu 5

• po implantaci: 

• vybavit pacienta kartou s typem vstupu (samostatná průkazka, 
průkazka DPV)

• pokračování  edukace pacienta, rodiny, ev. homecare (dop. 
používat tištěné informační materiály, handbooky, brožury, 
DVD, internetové stránky, …)

• dodržovat pravidla ošetřování vstupu (viz dále)

• očkování x VHB

• invazivní zákroky (vč. endoskopií):  ATB profylaxe 2hod. před + 
1 hod. po výkonu (obdobně jako u IE)



Péče o cévní vstup 1

• ruce: technika mytí + desinfekce na bázi alkoholu (střídat)  
před každou manipulací x sterilní rukavice?

• vizuální kontrola vstupu při každém převazu

• desinfekce kůže při převazu (střídat):  2% chlorhexidin v 70% 
isopropyl-alkoholu (účinná koncentrace chlorhexidinu 0,5%, 
1%?), ev. povidon iodid (= polyvinylpyrrolidon, PVP, např. 
Betadine, Braunol, …) x 70% alkohol? 

- na silikonové katétry nepoužívat jodové desinfekce

- nepoužívat lokální antiseptické a antibiotické přípravky ve 
formě mastí



Péče o cévní vstup 2

• krytí vstupu: semipermeabilní transparentní sterilní krytí 
(max. 72hod. x 7 dní? při neporušení), v případě potřeby 
fekventnějšího převazu lze použít netransparentní sterilní  mul 
(max. 24hod.) x transparentní nebo klasické krytí po celou 
dobu portové jehly bez převazu?

• mechanické krytí spojky a koncovky katétru, SwabCap (70% 
isopropylalkohol)?

• desinfekce koncovky katétru, resp. bezjehlového vstupu před 
každým použitím: mechanické očištění po dobu 15s, 
desinfekce: 2% chlorhexidin v 70% isopropyl-alkoholu (účinná 
koncentrace chlorhexidinu  1%), 70% etanol, povidon iodid x 
ponoření do roztoku desinfekce? x kombinace mechanického 
očištění  + ostřiku desinfekcí?



Péče o cévní vstup 3

• mechanické a bakteriální filtry nepoužívat (neprokázaný efekt, 
problémy průtoku lipidové emulze)

• bezjehlové konektory (NFC)
- lze použít, ale jednoznačný benefit není definován
- používat pouze neutrální NFS, lehce ošetřitelné, transparentní, 
s minimem mrtvého prostoru
- nepoužívat NFCs mechanické pro možné zvýšené riziko infekce
- NFC měnit současně s infusní linkou (24-72hod.), častěji nemá 
smysl

• výměna portové jehly každých 5-7 dní, použít metodu 
positivního přetlaku při vytahování portové jehly, nepoužívat 
stříkačky  10ml při riziko poškození portu (s výjimkou 
zátkování?) 



Péče o cévní vstup 4

• infusní linky 

- používat po nezbytně nutnou dobu (nepoužívané odpojit)

- výměna nejpozději každých 72 hod.

- v případě podávání lipidových emulzí, aplikace krevních 
derivátů nebo radiokontrastní látky výměna každých 24 hod. 

- všichni výměna po 24 hod.?

• podávání roztoků do vstupu je možné gravitačním setem 
s regulací rychlosti nebo infusní pumpou

• jednosměrný provoz vstupu 

- výjimky: pediatrie, odběr hemokultur při podezření na 
infekci trvalého vstupu, ověření správné funkce portu 



Proplachy 1

• definice: proplach (flush) = manuálně aplikovaná injekce 
definovaného objemu FR1/1 za účelem očištění lumen katétru

• objem:

- 2x objem VAD resp. 5-10ml minimálně, není jednoznačné 
doporučení ve studiích

- nepoužívat menší stříkačku než 10ml (zvl. do portu), 
nepoužívat techniku „zvonu k čištění odpadu“ pro riziko 
poškození katétru

- dospělí pacienti 10ml FR1/1 (v případě podávání PV/tukových 
emulzí, krve nebo radiokontrastní látky 20ml FR1/1), u dětí 
objem adekvátní věku



Proplachy 2

• čas: před + po každé aplikaci do trvalého vstupu

• technika: správná technika proplachu („push-pause“, 
pulsatilní, turbulentní 
Guiffant, 2013: 10ml – 10x1ml+ pausy 0,4s lépe než kratší nebo delší pauzy, lépe než kont prokapávání 
500ml/24hod., ve studii měřeno tloušťkou albuminového filmu v lumen katétru



Zátky 1

• definice: manuálně aplikovaná injekce limitovaného objemu 
tekutiny zcela vyplňující lumen katétru na dobu, kdy katétr 
není používán

• objem: tak aby vyplnil lumen a přívodná akcesoria

- výpočet =  x r (poloměr katétru) x h (délka katétru) nebo 
dle tabulek výrobce + 15-20% na akcesoria + malé množství 
k dosažení positivního přetlaku

- odhadem PICC 1,5ml, tunel/port-katétr 2,5ml



Goossens, 2015



Goossens, 2015



Zátky 1

• čas: akronym SAS(H) u aplikace nebo SBS(H) u odběru krve

- 1. proplach – zábrana interakce léku výživy s fibrinem uvnitř lumen katétru

- 2. proplach – odstranění nahromaděných léků, fibrinu a ev. kolonizujících mikroorganismů 

- pokud krevní transfuse, tak proplach 20ml FR1/1 pro prolongovanou exposici lumen katétru fibrinu

aplikace 

S Saline flush

A Administration of drugs and fluids

S Saline flush

(H) Heparin

odběr krve 

S Saline flush

B Blood sampling

S Saline flush

(H) Heparin



Zátky 2

• interval do doby dalšího použití vstupu  8hod. 

 bez zátky, pouze řádně provedený proplach FR1/1

• rizikový pacient: interval do doby dalšího použití vstupu 
8hod.  aplikace proplachu FR1/1 a zátky ? nebo zkrácení 
intervalu na 4 hod. ? 

• interval do doby dalšího použití vstupu  8hod.

 aplikace řádného proplachu FR1/1 a zátky 

• nepravidelně nepoužívané vstupy  proplach FR1/1 + zátka 
1x týdně, portkatétr 1x za 6-8 týdnů 



Zátky 3

• technika: 

• neaspirovat, zátky neodtahovat (děti?)

• technika positivního přetlaku (Shearer, 1987)

- při vytahování stříkačky aplikovat 0,5ml FR1/1 

- modifikace aplikovat 0,5ml FR1/1 při uzavírání tlačkou

- nové technologie stříkačky s posit. přetlakem, NFC s posit. 
přetlakem, chlopně na VAD - rutinně se zatím nepoužívají, 
některé nevhodné (NFC posit.)



Heparin 1

• mnoho studií na dočasných perif. a centr. vstupech, méně na 
dlouhodobých vstupech – efekt jednoznačně neprokázán

• koncentrace v zátce ve studiích 10-5000 IU/ml

• nejčastěji 10 IU/ml  až 100 IU/ml, obvykle stačí  50 IU/ml
• MA Mitchell 2009, 22studií – slabá evidence pro prevenci okluze, žádná pro infekci

• MA Dal Molin 2014, 462 pac. – není rozdíl mezi heparinem a a FR1/1 , a  

• MA  López-Briz, 2014, 1433 pac. – žádný rozdíl mezi FR1/1 a heparinem

• MA Bradford, 2015,  245 pac., Cochrane databasis. – žádný rozdíl mezi heparinem a FR1/1 u 
dětí, ale malé množství kvalitních zdrojových  informací, které by umožnily dát jednoznační 
doporučení

• heparin – indikace: při doporučení výrobcem u daného typu 
vstupu, portu nebo k uzavření katétru nepoužívaného  8 hod. 
(dop. ESPEN 2009)

• chlopeň na VAD = neheparinizovat!



Heparin 2

• NÚ: krvácení(vzácně), HIT, hypersenzitivita, stimulace STAU 
v biofilmu, lékové inkompatibility, interakce s lipidy, kosti, 
aplikace většího objemu omylem nebo úmyslně



ATB

• vysokokoncentrovaná ATB v malé dávce nosného roztoku 

• profylaktické podání ATB do lumen dlouhodobého céévního
vstupu – bez efektu

• CRBSI recid. –rizikoví pacienti? 
Davidson, 2015, Mayo Clinic HPN program 2006-2013, 59 pac.,medián 3,66 roku HPN – 51 pac. ATB zámek 
dle posl. citl. CRBSI ( VAN+HEP, CIP+HEP, CEFEP+HEP, CASPOF, GMS+Nacitrát),  8 pacientů 70% etanol 
zámek  redukce recidivy CRBSI: ATB z 12,03 na 1,19 /1000 k.dní, 70% etanol z 4,18 na 0,47 /1000 k.dní



70% ethanol

• používaný, ale stále kontroverzní
Tan, 2014, MA, 617 pac.  ethanol v profylaxi redukuje vznik infekce a potřebu výměny katétru, je efektivní 
v kombinaci s ATB

• NÚ (závislost na koncentraci): hemolýza ery, precipitace plasmat. 
proteinů, nárůst STAU v biofilmu u vysokokoncentr. alkoholu, 
Staph. epidermidis u nízkokoncetr. alkoholu  (x údajům o 
eradikaci bakterií z biofilmu z jiných studií), interakce 
s podávanými přípravky, bez antikoagulačního potenciálu
Mermel, 2014, MA  - 402 článků., zařazeno 28 (8 in vitro a 20 i vivo):
- pozorovány časově dependentní  mechanická poškození polyuretanových a carbothanových katetru
(polykarbonát na basi alifat. a aromt. polyuretanů), méně silikonových katétrů (v 6 studiích, z toho 5 silikonové 
katétry), vylučování polymerů polyuretanu resp. silkonu do lumen – v závislosti na koncentraci použitého 
alkoholu (Gueu, 2007 – nepůsobí 60% etanol, působí 95% = etanol) 
- koncentrace  28% zvyšují precipitaci plasmatických proteinů v katétru (11 studií
- systémové vedlejší účinky (v 10 studiích), nejč. elevace JT (4 studie)
- dop.:  nepoužívat u materiálově nevhodných katétů, odtáhnout alkohol před aplikací asi lepší než flush (
systémové toxicity alkoholu)

• bezpečný  90%?
• dostatečná exposice = min. 2hod., optim. 2-4 hod. 



Taurolidine

• 1,35%taurolidine ve 4%citrátu s polyvinylpyrolidonem
(TauroLock)

• 2% taurolidine 2% s 5% polyvinylpyrolidonem (Taurosept)

• kombinované příravky s heparinem: TauroLockHep 100 (100 
IU/ml) TauroLockHep 500 (500 IU/ml) – místo PVP mají heparin

• derivát taurinu, tělu neškodný, netřeba aspirovat

• in vitro vazba N-methylol-taurinamidu na stěny bakterií a hub 
s jejich ireverzibilním poškozením, neutralizace endo/exo?-, 
eradikace biofilmu G+ a G-, i kvasinek, bez rozvoje resistence, 
rozpouštění lipidového filmu katétru (PVP)

• některé práce  riziko vzniku trombosy Solomon, 2011, Labriola,2013 – HD katétry

• povzbuzující malé studie potvrzující efekt, potřeba dalších prací



Taurolidine

• Klek, 2015, 30 nerizikových pacientů na HPN/1 rok – srovnání  taurolidin 2%, taurolodin 1,35%+citrát, 
FR1/1 – bez rozdílů, ale varianta s taurolidinem finančné nákladnější   význam. v prevenci u CRBSI-
rizikových (kritika: málo pacientů v krátkém úseku, udávaná incidence 0,3,0,4 infekce/rok  zkreslení 
dat)

• Liu, 2014, MA, zařazeny 3 studie = 236 pac.  snížení rizika vzniku G- CRBSI, ale více trombotických 
komplikací katétru (ale: vybrané práce – 2x HD dlouhodobé katétry, 1x hematoonkol. tunel. katétry)  

• Olthof, 2014, 2000-2011, 212 pac. HPN, Taurosept v.s. heparin 150IU/ml  snížení incidence RBVSI a 
okluse katétru u pacientů s taurolidinem

• (Bisselink 2010, 30 pac., HPN, Taurosept v.s. heparin 150 IU/ml  významné snížení incidence CRBSI u 
pacientů s taurolidinem)

• Handrup, 2013, 121 pac. – 129 tunel CVK, dětské onkologie, věk 0-19, TauroLockHep100 x heparin 
100IU/ml  signifikantní redukce CRBSI ve skupině s tauroliodinem



Urokinasa, alteplasa

• lokální trombolýza při konzervativně léčitelné oklusi katétru

• časově omezená aplikace do vstupu, možná ambulantně, 
lůžkové zázemí vhodné

• ev. v kombinaci s taurolidinem (TauroLockU 25000)

• vždy odtahovat aplikované tromobolytikum ze vstupu



Zátky 4

vhodné nevhodné

I+ / T+ TauroLock Hep 100 70% ethanol

I+ / T- TauroLock, Taurosept, 70% ethanol

I- / T+ TauroLock Hep 100, heparin  100IU/ml 70% ethanol

I- / T- FR1/1, heparin 100IU/ml, TauroLock, Taurosept



Prevence okluze vstupu

• incidence 0,059-0,083 (median 0,07) případů/katétr/rok

• vznik není závislý na zátce, ale na technice proplachu před/po 
aplikaci infuse

• hlavní faktory ovlivňující vznik okluze: dodržování postupu 
v péči o vstup (zvl. proplach a jeho technika, vlastní výběr typu 
vstupu a používaný materiál, např. NFC), lipidy v DPV, odběry 
krve ze vstupu, infusní pumpy můžou snížit riziko

• heparin nemá význam v prevenci okluze, neprokázán lepší 
preventivní efekt oproti proplachu FR1/1



Prevence trombosy vstupu 1

• incidence 0,02-0,03 (medián 0,027) případů/katétr/rok

• fibrin film vzniká za 24hod. až 2 týdny – nemá vliv

• vliv má srážení destiček ve špičce katétru a přilehlé žíle

• etiologie trombosy je multifaktoriální, klinika a/symptomatická

• komplikace: infekce, TEN (1-14% trombóz na HKK, z toho 15-
36% asymptomatických), postrombotický syndrom (5% 
trombos na HKK)

• hlavní faktory ovlivňující vznik trombózy (CRVT): typ katétru 
(polyurethan a silikon  PVC a PET), diametr a počet lumen 
katétru, výběr žíly, umístění konce katétru, poškození endotelu 
(technika zavedení  katétru, aplikovanou výživou, mechanickým 
drážděním konce katétru), dg. (riziko: onkologie, CHT, hrudní 
RT, trombotické diatézy, opak. katetrizace, katétrová infekce)



Prevence trombosy vstupu 2

• prevence: lokální i systémová antikoagulace nevyjasněna

• ve studiích heterogenita souborů, typů CVK i režimů 
antikoagulace  nejednoznačné výsledky  doporučení 
zatím na individuální bázi

• ASPEN, 2009 – nízkodávkovaný heparin všem (grade B)

• ESPEN, 2009 – LMWH jen rizikovým (onkologie, chronický 
zánět, idiopatická trombosa v OA, positivní RA)(grade C)

• všichni pacienti s léčenou akutní (tedy i katétrovou) infekcí by 
měl mít medikaci LMWH, není-li kontraindikována

• vyšetřit trombofilní stavy v indikovaných případech 



Prevence trombosy vstupu 3

• indikace trvalé systémové antikoagulace:

• u nekomplikované první trombosy vstupu antikulace 3-6 měsíců 
dle zvyklostí 

• u rizikových nebo po opak. trombosách vstupu  trvale LMWH 
s přechodem na warfarin, není-li KI (LMWH dlouhodobě u 
onkologických a špatné absorpci kumarinů střevem)

• zatím nejasný význam nových antikoagulancií (dabigatran, 
rivaroxaban)

• explantace trombotizovaného vstupu: pokud pacient dále 
nepotřebuje, současná přítomnost infekce, úplná okluze, KI 
antikoagulační th., klinické symptomy při antikoagulační th. x 
trombus v lumen žíly dle UZV?, x extrakce vždy?



Prevence infekce 1

• cíl:  1,1 katétrových sepsí /1000 katétr dnů (odpovídá 1 
katétrová sepse / 2 roky)

• Gillanders, 2012: jen pro DPV: 3,6 komplikací/1000 k.dní x DPV+jiné: 11,3 komplikací/1000 
k.dní, průměr 2,5 CRBSI/1000 k.dní (dospělí 0,8, děti 6,4) 

• Cotogni, 2013: onkologie – CRBSI/1000 k.dní: 0,35tunelkatétr, 0,19 portkatétr, 0,0 PICC

• MA Dreesen 2013 (DPV 1984-2012: 1796 tunel, 1061 port, 143 PICC) – CRBSI/1000 k.dní: 
celkem 0,38-4,58 (median 1,31), benigní 0,19-2,41, onkologičtí 1,9-6,8

• „targeting zero“ – i přes zdokonalení technik se incidence 
CRBSI zásadně nemění  nová filosofie (APIC, CDC, GAVeCeLT, 
AHRQ aj.): CRBSI nejsou nepreventabilní, ale částečně 
preventabilní především  v závislosti na provádějící osobě 
balíčky („bundles“), shrnující zásady prevence – týkají se 
především techniky zavádění a ošetřování vstupu



Prevence infekce 2

• vlivy na potenciální riziko CRBSI:

• katétr: počet lumen, tunel/netunel , kalibr, předchozí epizoda 
CRBSI

• diagnosa: benigní x onkologická

• modalita DPV (lipidy)

• péče o vstup (věk, trénink, homecare, přítomnost stomie)

• vliv nemá: ATB profylaxe, antibakteriální filtry

• nejčastější původci :SKN, STAU, G+bakt., G-bakt., kvasinky



Infekce trvalého vstupu 1

podezření na infekci trvalého vstupu:

• odběr párových HK z trvalého vstupu a periferní žíly současně 

diagnosa katétrové infekce: 

• positivní párová HK z centrálního vstupu a periferní žíly

• positivní HK z centrálního vstupu + známky sepse (bez ohledu na 
výsledek HK z periferní žily v párové HK)

• positivní periferní HK + absence jiného zjištěného zdroje infekce

• lokální známky: zarudnuté okolí vstupu  2cm, zarudnutí 
postupující od místa vstupu nad tunelem katétru   2cm,  
zarudnutí nebo nekrosa kůže nad portem

• průkaz kolonizace explantovaného katétru:  15 CFU při 
semikvantit. hodnocení, resp.  103 CFU při kvantit. hodnocení



Infekce trvalého vstupu 2

léčba infekce trvalého vstupu: 
• absolutní indikace k explantaci: septický šok, komplikovaná 

infekce (IE, metast. abscesy, septický trombus), tunelitida, absces 
portu, mykotické infekce,  infekce STAU, polymikrobiální
spektrum rezistentních bakterií, PSAE?

• klinický stav vyžadující okamžitou léčbu: hospitalizace, odběr 
párových HK, nepoužívat vstup, ATB nebo antiseptická zátka na 
10-14 dní (port déle?), výměna po 24-48hod., alternativně a 
24hod. flush ATB, vložený 2hod. flush 70% ethanolu?, vždy 
systémová ATB (empiricky a následnou úpravou dle citlivosti), 
vždy ověření negativity infekce vstupu před znovuzahájením 
podávání do vstupu po jeho doléčení 

• klinický stav nevyžadující okamžitou léčbu : odběr párových HK, 
empiricky zátky ATB nebo antiseptická, nepoužívat vstup, vyčkání 
výsledků HK, lze i ambulantně
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volba ATB/antiseptické zátky (+/- kombinace s heparinem)

• heparin může potencovat ATB efekt, např. u VAN

• ve studiích používány různé koncentrace ATB (viz tab.)  i 
heparinu (10-5000 IU/ml )  není jednotné doporučení 
použití dle zvyklosti pracoviště?

• kombinace systémová  ATB + ATB zámek s úpravou dle 
citlivosti je lepší než samostatná systémová ATB terapie

• nemělo by docházet k precipitaci s heparinem, pokud je 
přidáván do ATB zátky

• alternativně lze použít antiseptický ethanol nebo taurolidin v 
kombinaci se systémovým ATB
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další: tigecyclin, daptomycin (Cubicin) – cyklické lipopeptidové antibiotikum z nové skupiny přirozeně produkovaných 

antibiotik (+ rifampicin)

používané dávky  léků do ATB zámků

vancomycin 1-100 mg/ml

amikacin 1-40 mg/ml

gentamycin 1 mg/ml

cefazolin 5 mg/ml

ceftazidim 100 mg/ml

cefuroxim 250 mg/ml

ciprofloxacin 1-20mg/ml

teicoplanin 50-70 mg/ml

ampicilin 10 mg/ml

dlouhodobý efekt různých postupů

antibiotický flush 24hod 40-70%

antibiotický zámek 60-100% (penetrace do biofilmu?)

etanolový zámek 70-100%

kombinace E/A 93% 

taurolidinový záměk až 100% (hořší penetrace do starého biofilmu)



Děkuji za pozornost !


