ICU Equipment : Macedonian

What is a CVC?
Централен венозен катетер (Central Venous Catheter - CVC) или Централна проводна линија е
интравенозен проводник (пластично црево) што се користи за да му се дадат на пациентот течности
или лекови. Може да се употреби кога пациентот нема соодветни вени во рацете или кога одредени
лекови или хранливи материи треба да се дадат а не можат да поминат низ помалите вени што се
наоѓаат во раката.
Како работи?
How does it work?
Централен катетер (пластично црево) се поставува во една од поголемите вени на телото. Тие се
наоѓаат во вратот (вената кај клучната коска), во вената на предниот дел од рамото или во вената кај
ципата. Кај некои пациенти, централниот венозен катетер може да се стави во вената на лактот и да
се води додека да стигне до вената на предниот дел на рамото. Овој тип на катетер е познат под
името Периферно ставен централен катетер (Peripherally Inserted Central Catheter – PICC).
Кога се става централниот катетер, пациентот лежи на сосема рамна површина при што се користи
локална анестезија за да се здрви местото пред да се стави катетерот. Откако централниот катетер ќе
се стави во вратот, кај рамото или лактот на пациентот, ќе се направат Рентгенски снимки на градите
за да се потврди дека катетерот е на точно место.
Колку долго ќе се користи?
How Long Will It Be Used For?
Колку долго ќе остане централниот катетер зависи од состојбата на пациентот. Персоналот од
Одделението за интензивна нега (ICU) ги проверуваат централните катетери, обрнувајќи посебно
внимение на присутни знаци на инфекција. Централниот катетер ќе се замени ако има знаци на
инфекција или ќе биде изваден кога веќе нема да биде потребен.
Дали има некакви компликации?
Are There Any Complications?
Сите интерванции и процедури во Одделението за интензивна нега носат одреден степен на ризик
дури и кога се изведуваат од страна на обучен и искусен персонал. Ве молиме да ги продискутирате
овие прашања со медицинскиот персонал кој се грижи за пациентот.
Дали имате некакви прашања?
Any Questions?
Секако, ако имате некакви прашња или грижи, ве молиме да разговарате со сестрите и докторите од
Одделението за интензивна нега.
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