
ICU Equipment: Greek

Τι είναι το CVC; 
What is a CVC?  

Ο Καθετήρας Κεντρικών Φλεβών (Central Venous Catheter-CVC) ή Κεντρική Γραµµή (Central 
Line) είναι ένας ενδοφλέβιος καθετήρας που χρησιµοποιείται για την παροχή ρευστών ή/και 
φαρµάκων στον ασθενή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν ο ασθενής δεν έχει επαρκείς φλέβες 
στους βραχίονες ή όταν χρειάζεται να δοθούν ορισµένα φάρµακα ή θρεπτικές ουσίες που δεν 
µπορούν να περάσουν από τις µικρότερες φλέβες που απαντώνται στο βραχίονα.  

Πώς Λειτουργεί;  
How Does It Work? 
Η κεντρική γραµµή εισάγεται σε µια από τις µεγαλύτερες φλέβες του σώµατος. Αυτές 
απαντώνται στο λαιµό (σφαγίτιδα φλέβα), στο µπροστινό µέρος του ώµου (υποκλείδια φλέβα) 
ή στη βουβωνική χώρα (µηριαία φλέβα). Σε ορισµένους ασθενείς, ο καθετήρας κεντρικών 
φλεβών µπορεί να εισαχθεί στη φλέβα του αγκώνα και να προχωρήσει στην υποκλείδια φλέβα 
- αυτός ο τύπος καθετήρα είναι γνωστός ως Περιφερικά Εισαγόµενος Κεντρικός Καθετήρας ή 
γραµµή PICC.

Όταν εισάγεται κεντρική γραµµή, ο ασθενής ξαπλώνει συνήθως σε οριζόντια περίπου θέση και 
χρησιµοποιείται τοπικό αναισθητικό για νάρκωση της περιοχής πριν τοποθετηθεί ο καθετήρας. 
Μετά την εισαγωγή κεντρικής γραµµής λαιµού, ώµου ή αγκώνα, ο ασθενής θα κάνει θωρακική 
ακτινογραφία για να διασφαλιστεί ότι ο καθετήρας βρίσκεται στη σωστή θέση. 

Για Πόσο Καιρό Θα Χρησιµοποιηθεί;  
How Long Will It Be Used For? 
Το χρονικό διάστηµα που παραµένει στη θέση της η κεντρική γραµµή µπορεί να ποικίλλει και 
µπορεί να εξαρτηθεί από την κατάσταση του ασθενούς. Το προσωπικό ICU ελέγχει τις 
κεντρικές γραµµές προσεκτικά κοιτάζοντας ιδίως για οποιεσδήποτε ενδείξεις λοίµωξης. Η 
κεντρική γραµµή θα αντικαθίσταται αν υπάρχουν ενδείξεις λοίµωξης ή θα αφαιρείται όταν δεν 
χρειάζεται πλέον.   

Υπάρχουν Τυχόν Επιπλοκές;  
Are There Any Complications? 
Όλες οι επεµβάσεις και διαδικασίες Εντατικής Παρακολούθησης εγκυµονούν κάποιο βαθµό 
πιθανού κινδύνου ακόµα και όταν γίνονται από ειδικευµένο και πεπειραµένο προσωπικό. 
Παρακαλείσθε να συζητήσετε αυτά τα ζητήµατα µε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που 
φροντίζει τον ασθενή.  
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Έχετε Ερωτήσεις;  
Any questions? 
Φυσικά, αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, παρακαλείσθε να τις συζητήσετε µε τις 
νοσοκόµες και τους γιατρούς της µονάδας ICU.   


