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УДРУЖЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА 

                              

 

                                Реч аутора   

 

 

                             Поштоване колеге и сарадници     

 

Повећан  број  болесника којима је неопходно лечење и примена 

интравенске терапије нагнали су нас да напишемо рад и саставимо тест о 

правилном руковању, одржавању и  нези интра венске каниле.  

 У току припреме овог материјала трудили смо  се да представимо све 

новине и технике у пласирању и нези интравенске каниле као и да дамо 

неке савете стечене дугогодишњим радом у Општој болници Пожаревац на 

различитим радним местима.    

 Тест се састоји од 50 питања која се заснивају на презентованом 

материјалу       
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ТЕХНИКА ПЛАСИРАЊА ИНТРАВЕНСКЕ КАНИЛЕ -  сестринска процедура   

 

Интравенска терапија подразумева континуирану, интермитенту или болус примену 

медикамента и раствора интравенским путем. Испитивања су показала да око 60% 

хируршких пацијената у Европи има постављену интравенску канилу, те да ће најмање 

70% пацијената у лечењу акутне фазе болести примати интравенску терапију. 

Обезбеђење венске линије једна је од основних вештина у домену медицинске сестре 

техничара.Успостављењем периферног ИВ пута се добија приступ периферној 

циркулацији пацијента,што омогућава приступ узимању узорака крви за лабораторијске 

анализе,као и примену инфузионих раствора и медикамената. ИВ приступ је од 

пресудног значаја у процесу збрињавања витално угрожених пацијената. У току КПЦР 

то представља неопходни поступак, јер се сви лекови дају и.в.,па је важно добро 

овладати овом процедуром како би се постигла ефикасност у раду.   

                                 

Венски приступ представља једну од основних компоненти неге пацијената, како у 

болничким, тако и у амбулантним условима. Какав ће бити венски приступ, зависи од 

потреба пацијента, типа инфузије, њеног трајања и учесталости, предности и мана. 

Интравенске каниле се уводе у вене или артерије, кроз периферне или централне вене у   

 дијагностичке сврхе (узимање узорака крви, очитавање централног венског 

притиска...)    

 терапијске сврхе (надокнада течности, крви, апликација лекова...).   

Мидлине периферни катетери се уводе у антекубиталну вену. Најчешће су дуги 20 цм 

и својим врхом не досежу до централних вена торакса .Користе се за венски приступ у 

трајању између једне и четири недеље, али се њихова примена не препоручује за 

уношење веома иритантних лекова (нпр. код хемотерапије). Ови катетери су поуздани 

и ефикасни, али се њихова примена потискује на рачун периферно пласираних 

централних катетера.   
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Централни катетери се завршавају у венама торакса. Они су прво направљени да 

омогуће интравенски унос течности и хранљивих материја. Централна венска 

катетеризација данас игра значајну улогу у интензивној нези као и код пацијената 

којима је неопходна парентерална исхрана, антибиотска терапија, хемодијализа и код 

оних са отежаним периферним венским приступом. Индикације за њихову примену 

укључују и ИВ уношење крвних продуката у већим количинама и за дуже време, затим 

медикамената који оштећују периферне вене (нпр. хемотерапеутика), дуготрајан 

приступ и више понављаних процедура. За примену централних катетера нема 

апсолутних контраиндикација, јер централним приступом се често спашава живот. 

Могу се поделити на периферно уведене и централно уведене централне катетере.   

   

 Периферно уведени централни катетери (ПИЦЦ) се најчешће уводе преко 

цефаличне, базиличне или надлакатне вене. Базилична вена се преферира због 

повећане инциденце вазоспазма цефаличне вене. Само увођење је лакше и 

безбедније од централног, јер нема ризика од хемоторакса или пнеумоторакса. 

Идентификација вена је лакша код периферног приступа него код потенцијално 

ризичнијег приступа преко поткључне или југуларне вене. Овакви катетери се 

користе код пацијената код којих се примењује ИВ терапија у трајању од 

неколико недеља до шест месеци. Најчешће индикације су парентерална 

примена нутријената, антибиотика, аналгетика, хемотерапија и понављане 

трансфузије крви. Овакви катетери захтевају често испирање, а место увођења 

се не сме влажити.   

 Централно уведени централни катетери се најчешће уводе преко унутрашње 

југуларне и феморалне вене. Приступ преко поткључне вене је лак због 

коштаних оријентира и без примене ултразвучног водича, али га прате 

релативно честе компликације, као што су пнемоторакс, малпозиција катетера, 

тромбоза и др.   

Интравенска канила је катетер који уводимо у вену због потребе бржег, лакшег и 

ефикаснијег приступа венском путу. Треба имати у виду да често живот пацијента 

може зависити од венског приступа, то јест од могућности да се брзо надокнади 

изгубљена крв или апликује неопходан медикамент.  Након донесене одлуке о потреби 

пласирања каниле , сестра приступа успостављању интравенског пута – венепункцији. 
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Интравенска канила је флексибилна цевчица која садржи иглу (као водилицу), која се 

уводи у крвни систем на периферији. Канила је навучена на иглу, те кад су заједно 

уведени у вену, игла се извлачи напоље.   

Пластична цевчица израђена је од неиритирајућег материјала, те зато  није фактор 

диспозиције за стварање тромба око ње.  

  

На спољњој страни каниле налазе се пластични наставак у облику крила за 

фиксацију на кожи, главни наставак за прикључење система за инфузију или шприц, те 

зависно од произвођача, још један наставак - вентил.   

Предност присутности оваквог помоћног наставка на канили огледа  се у могућности 

примене терапије без контакта с крвљу на главном отвору или интерференције са 

континуираном инфузијом.  

 На главном и помоћном наставку налазе се чепићи за затварање са функцијом 

спречавања отицања крви и заштите од инфекције. Ипак, наставци се често не затворе 

правилно, што оставља крвни систем експониран контаминацији и ризику да уђе 

ваздух.   

                                

За мерење игала и канила користи се стандардни калибар жице (енг. стандард wире 

гауге), којим се мери унутрашњи  промер; што је мања величина калибра, то је већи 

промер.   

Стандардни калибар жице одређује колико канила стане у цев унутрашњег  промера 1 

палца (1 инцх = 25,4 мм) и користи редне бројеве од 13 до 24. Тако се, нпр. промер од 

1,2 мм може исказати као калибар 18 Г (геиџ). Игле се означавају непарним 

вредностима, а каниле парнима. 
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Избор каниле :   

 

14 Г ( браон ) – Брза трансфузија крви 

16Г ( сива )- Трансфузија целе крви или крвних деривата. 

18Г ( зелена )- Пацијенти у току хируршке интервенције, који примају велике количине 

течности 

20Г ( розе ) -Пацијенти који примају велике количине течности , вискозну течност 

који у сврху дијагностичких процедура захтевају брзо уношење контрансних средстава.   

 22 Г ( плава) -Пацијенти који дуже времена примају инфузиону терапију , 

педијатријски пацијенти или одрасле особе са слабим венама 

 24 Г ( беби систем)- Новорођенчад, педијатријски пацијенти , евентуално онколошки 

пацијенти на хемотерапији.    
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Каниле величина 12 и 14 геиџа испоручују једнаке волумене течности брже од 

централне линије, па су зато популарне у хитној медицини. Овакве каниле се називају 

"ширококалибарске" или "траума игле".  

 

 

Доказано је да се учесталост васкуларних компликација повећава како се повећава 

пропорција између спољног промера каниле  и лумена крвног суда. Због тога се у 

већини литературе препоручује употреба најтање и најкраће каниле у датој ситуацији 

ради смањивања механичке иритације крвног суда.  

 Контаиндикације за успостављање периферног венског пута:  

 Код неких пацијената постоји анатомски ризик успостављања периферног ИВ пута 

,када се очекује неадекватан проток кроз периферију, или ризик од екстравазације лека. 

Код оваквих пацијената треба избећи успостављање периферне ив линије, и одлучити 

се за постављање централног венског катетера (ЦВК).  

 Пример: ово се очекује код пацијената који имају масивне едеме, опекотине,преломе.     

• Код пацијената са озбиљном траумом абдомена треба тражити ИВ приступ на горњим 

екстремитетима јер услед траума може доћи до потенцијалних повреда крвних судова 

који се налазе између доњих екстремитета и срца.   

• Код пацијената са целулитисом на екстремитетима, треба избегавати ту регију, јер 

може доћи до транслокације бактерија у крвни суд.    

• Код пацијената код којих је извршена мастектомија, или код пацијената који су на 

дијализи и имају ИВ фистулу, треба избегавати тај екстремитет, јер се може очекивати 

неправилан проток раствора.   

Одређивање места венепункције :   

Индикације за увођење интравенске каниле укључују краткотрајну терапију кроз 3 до 5 

дана, болус ињекције и кратке инфузије код амбулантних пацијената.   

Кад се претпоставља да ће примена терапије трајати дуже од 7 дана, потребно је 

размислити о стабилнијим начинима успостављања венског пута (периферно уведен 

централни катетер, централни венски катетер, перкутани нетунелирани централни 

венски катетер или имплантирани систем за приступ вени).  

Главни фактори при одабиру места венепункције су: 

 • опште стање болесника  

• локација места инсерције 

 • стање крвног суда 

 • намена инфузије 

 • дужина трајања терапије  
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 • наша лична вештина венепункције.   

 

 

 Погодна вена се треба одабрати пре увођења каниле. Вена мора бити напета, 

равна, без залистака да би се осигурало лагано увођење каниле у лумен.  

 Залисци се палпирају као ситни грумени у венама или се могу  одокативно 

видети.  

 Вене око зглобова нису погодне за венепункцију  јер је на тим местима повећан 

ризик за механички флебитис, а инфузија тече интермитентно због 

пацијентових покрета.  

 Вене екстремитета (периферне вене) обично пунктирају сестре. Због лаког 

приступа и пункције вене горњих екстремитета се највише користе. То су вене 

руке и шаке.   

У идеалним условима обе руке се пажљиво прегледају пре него се изабере место 

венепункције. Одабрано место не би требало да угрожава покретљивост 

екстремита.Због тога се кубитална вена користи у посебним случајевима.  

Прво се користе најдисталнија места на руци тако да се приступ у случају 

потребе може тражити на местима постепено проксималније (према горе). 

Одабрана вена се палпира са циљем утврђивања еластичности као и потребе да 

се искључи присуство чворића који би могли упућивати на претходну тромбозу.  

Вене избора су :  

• vena cephalica - латерална поткожна вена руке   

• vena basilica - медијална поткожна вена руке   

• rete venosum dorsale manus - венска мрежа на корену шаке.  

У ситуацијама када је немогуће приступити периферној ИВ циркулације, врши 

се пласирање централног венског катетера (ЦВК). Приступ централним крвним 

судовима обезбеђује лекар.   

 

 

 

 

Vena cephalica је латерална поткожна вена руке. Почиње на радијалној страни из 

поткожне венске мреже на корену шаке. Прати латерални руб подлактице, прелазећи 
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помало на палмарну страну. У висини лакта и на подлактици налази се спреда;  на 

надлактици она може мањкати. Величина и позиција чине ју изврсном за давање 

трансфузије.  

 

Погодна је за  увођење канила већих промера. У дисталном делу нарочито треба пазити 

да се не додирне nervus radialis.   

 

 

Vena basilica је медијална поткожна вена руке. Почиње на улнарној страни из венске 

мреже на корену шаке. Пружа се уз медијални руб подлактице тако да помало прелази 

на палмарну страну. Затим се спреда наставља преко лакта у надлактицу. У предњој 

кубиталној регији цефаличну и базиличну вену спаја вена intermedia cubiti. Она се 

пружа од дистално и латерално према проксимално и медијално. Често се у поткожној 

венској мрежи на предњој страни подлактице издиференцира вена intermedia 

antebrachii. 

Вене на корену шаке праве поткожну мрежу rete venosum dorsale            

                                           

Могу се лако визуализовати и палпирати. 

Вене прстију су мале и истакнуте тек толико да се могу прилагодити најмањим 

канилама као последње решење за давање инфузије. Прст се може имобилизовати 
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правилном фиксацијом фластером; тако се превентује руптура задњег зида вене, 

стварање хематома и инфилтрација.  

 Метакарпалне вене су доступне, уочљиве и лако се палпирају. Погодне су за давање 

инфузије јер канила лежи равно између метакарпалних костију које чине природни 

жлеб. Венепункција ових вена је контраиндикована код старијих особа због смањеног 

тургора и губитка поткожног ткива, што доводи до тешкоћа у стабилизацији вене и 

дужем увођењу каниле.  Метакарпалне вене су добар избор за краткотрајне инфузије у 

амбулантном режиму.   

 

Приступ пацијенту :   

 

Многи пацијенти су уплашени због ИВ терапије.Да би медицинска сестра одагнала 

њихов страх, треба да им да информације које објашњавају овакву терапију. Уколико је 

могуће,показати пацијенту потребну опрему и објаснити како ће бити коришћена у 

току терапије.   

Дозволити да пацијенти испоље своје страхове и забринутост и задобијете њихово 

поверење  одговарајући им на питања у потпуности.   

 

Увођење интравенске каниле:   

 

Увођење интравенске каниле сумарно се одвија у четири корака:  

   1. дезинфекција коже      

   2. стабилизација вене     

   3. метода пункције     

  4. увођење каниле у лумен вене.  

 

 • Код увођења интравенске каниле, највећи ризик за инфекцију представља флора 

коже. Центар за контролу болести препоручује прање коже  сапуном, ако је видљиво 

прљава, те након тога дезинфиковање дезинфекционим средством кружним покретима 

од центра према споља у трајању од барем 30 секунди.   

 • Такође се препоручује да промер дезинфиковане зоне око места инсерције износи 4 

- 5 цм.   

 • Да би дезинфицијенс био делотворан и осигурао коагулацију микроорганизама, 

дезинфикована зона се мора сушити бар 30 секунди.    

• Махање, дување или упијање газом је контраиндиковано јер се процес 

дезинфекције догађа само код природног сушења на ваздуху. Једном дезинфикована 

кожа се не сме поново додиривати.   
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• Бријање пре увођења интравенске каниле узрокује микроабразије које се могу 

колонизовати бактеријама, док депилацијске креме могу узроковати алергијске 

реакције на кожи. Већина аутора се слаже да је дезинфицијенс којим дезинфикујемо 

кожу, довољан и за дезинфекцију длака.    

 

   

• Стабилизација коже и вене је најважнији елемент који осигурава нежну и безболну 

венепункцију. Мануалном тракцијом недоминантном руком затеже се кожа поред или 

испод места инсерције. Стабилизација вене се одржава док канила није сасвим у вени, 

јер у супротном може доћи до руптуре задњег зида вене и стварања хематома.   

Постоји више начина извођења:  

• палцем испод места инсерције кожа се затегне према доле (дистално)  

• длан се стави испод руке пацијента, кожа се затегне према доле палцем и кажипрстом 

обострано 

 • вена се "растегне" између палца и кажипрста.  

Постоје две основне методе пункције вене: 

 • директна метода - канилом се кроз кожу улази директно у вену. Предност се види у 

тренутном уласку у венски опток, али код малих, крхких вена ова метода може 

узроковати руптуру задњег зида вене вене.   

• индиректна метода - канилом се улази под кожу паралелно поред вене, нежно 

заокрене у страну и улази у лумен бочно.   

      Материјал потребан за увођење интравенске каниле:    

• повеска  

 • антисептик - повидон - јодид  

 • стерилна вата и / или газа мањих димензија  

 • интравенска канила различитих величина   

• хипоалергени фластер  

• физиолошки раствор 

 • шприц од 10 мл   

• поклопни чепић или припремљена инфузија 

 • компреса или пешкир  

 • кантица за оштар и контаминирани медицински отпад  

• бандаж   

• рукавице 
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 • тацна или колица (радна површина)  

• извор светлости (уколико просторија није довољно осветљена)   

 

 

                   Поступак увођења интравенске каниле   

 

• Објаснити поступак пацијенту.- Пацијент разуме поступак (неопходност  поступка) 

и даје пристанак.   

• Ставити на тас сав потребан материјал.- Штеди се време и поступак се одвија без 

непотребних прекида.    

• Контролисати све што је запаковано пре отварања. - Одржава се асепса и 

контролише да ли је сав прибор неоштећен.    

• Пажљиво опрати руке са бактерицидним сапуном те осушити или утрљати 

бактерицидну тинктуру.- Ризик за инфекцију се своди на минимум. - Контролисати да 

ли на рукама имамо било какво оштећење или ситну посекотину. Ризик за 

контаминацију сестре пацијентовом крвљу се минимализује.   

• Осигурати пацијенту удобност, наместити га у правилан положај, осигурати 

довољно светла.- Сестри и пацијенту је удобно приликом извођења процедуре, а 

квалитетно осветљење омогућује бољу инспекцију места инсерције. 

 • Пре пунктирања вене замолити пацијента да спусти руку наниже, да би се вена 

напунила крвљу. Потом ставити повеску на 10-20 цм изнад места убода, затегнути 

повеску тако да се заустави венска циркулација и вене напуне крвљу - замолити 

пацијента да пумпа шаком.    

• Подупрети одабрани уд. Ставити компресу или пешкир испод руке. - Пацијенту је 

удобно и олакшан је приступ вени. Постељина се не прља.    
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• Ставити повеску. - Опструкција вене изазива дилатацију тј. бољу локализацију вене.    

• Проценити и одабрати вену. - Одабрати канилу према величини вене. Редукује се 

трауматизовање вене и ризик за механички флебитис, ограничење пацијентових 

покрета је минимално.  

                                         

• Навући стерилне рукавице.- Постиже се контактна изолација.   

• Дезинфиковати кожу и одабрану вену најмање 30 секунди. Оставити да се кожа 

осуши. Не палпирати вену поново или додиривати кожу.- Одстрањује се флора коже 

и одржава асепса.   

                                                 

 

• Скинути заштитни поклопац са каниле и визуелно утврдити исправност. - 

Лагано извући иглу водилицу из каниле за пар милиметара, те је вратити натраг до 

краја у њено лежиште. Проверава се проходност каниле.   

• Учврстити вену мануалном тракцијом коже неколико сантиметара испод 

одабраног места инсерције.- Вена је имобилизована и напета што омогућава нежнију 

венепункцију.    
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• Поставити канилу изнад вене под косим углом (15 - 30°). Извести венепункцију.- 

Осигурава се безболна венепункција.   

 

• Причекати први поврат крви у коморици за поврат игле водилице.- Први поврат 

крви у коморици доказује да је канила ушла у вену.   

• Смањити улазни угао између каниле и коже те увести канилу незнатно у лумен 

вене.- Избегава се даље увођење каниле у лумен вене због могућег оштећивања зида 

вене. Такође се постиже стабилизација каниле.    

 

            

• Извући незнатно иглу водилицу до појаве другог поврата крви у пластичној 

цевчици каниле.- Проверава се да ли је канила још увек у  вени.    

• Недоминантном руком одржавати тракцију коже, и истовремено доминантном 

руком полако увести пластични део каниле у вену те повлачити иглу водилицу 

према споља.- Вена је имобилизована и смањује се ризик за руптуру задњег зида вене.   

• Отпустити повеску.- Смањује се притисак у вени.    
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• Применити дигитопресуру на вену изнад врха пластичне цевчице каниле и 

извући иглу водилицу.- Спречава се крварење.    

   

• Одмах бацити иглу водилицу у кантицу за оштри отпад. - Смањује се ризик за 

убодни инцидент.   

• Прикључити шприц или инфузију и испрати вену физиолошком раствором.- 

Проверава се проходност вене.     

                              

• Посматрати место инсерције да ли отиче, питати пацијента осећа ли бол или 

нелагодност.-  Проверава се да ли је канила правилно постављена.    

• Фиксирати канилу фластером. - Канила је стабилна и осигурана.  

 

    

• Прекрити газом и лагано бандажирати.- Пацијенту је удобно и осигурава се канила.   
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• Одбацити отпад у одговарајуће кантице за инф.отпад.- Сигурно одлагање отпада 

спречава лацерације и озледе те превентује поновно коришћење истог материјала.   

 

                                    

    

Компликације увођења интравенске каниле : 

 • Циркуларно оптерећење    

• Ваздушна емболија – која се манифестује отежаним дисањем, цијанозом, 

хипотензијом, слабим и убрзаним пулсом и губитком свести.    

• Фебрилна реакција – присуство пирогених супстанци у инфузији узрокује ову 

реакцију. Карактеристике ове реакције су нагли скок температуре, бол у леђима, 

главобоља, општа слабост и код  јаче реакције чак и васкуларни колапс.   

• Инфекције (локалне и системске).    

• Руптура вене и крварење (хематом) - најчешће су резултат неуспелог постављања, 

углавном код старијих особа и пацијената на антикоагулантној терапији. Потребно је 

направити компресију на убодном месту како бисмо зауставили даље крварење.    

• Пункција артерије - случајна пункција артерије; може настати код покушаја 

венепункције у лакатној јами. Потребно је извадити канилу, те направити компресију 

завојем како бисмо зауставили крварење.   
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• Флебитис - узрокован дуготрајном применом инфузије или хипертоничних лекова. 

Превентује се разређивањем лекова те редовном заменом канила и места инсерције.   

   

• Тромбофлебитис се односи на присуство угрушка и упале у вени и манифестује се 

локалном топлотом , црвенилом, отоком и тврдоћом вене.   

                                

  • Паравенски излив течности - настаје апликовањем лека или инфузије у 

периваскуларни простор. Резултује се оштећењем локалног ткива, које може 

резултовати редом по тежини: продуженим болом, инфекцијом, некрозом, оштећењем 

нерва и на крају могућом ампутацијом. Потребно је редовно контролисати проток 

каниле.   

• Инфилтрација се дефинише као ненамерна апликација лека или раствора.   

• Сепса - и.в. канила је често место улаза микроорганизама који могу узроковати 

инфекцију, па и сепсу код пацијента.   

• Озледе иглом (код здравственог радника) - потребно је користити рукавице те 

пажљиво радити како би се учесталост убодних инцидената смањила.   

СКАЛА  ЗА ПРОЦЕНУ ФЛЕБИТИСА 
       (Јацксон, 1998) 

             СТАДИЈУМ      СЕСТРИНСКА НЕГА 

И.В. место изгледа здраво                         0 Нема знакова флебитиса 

ОПСЕРВИРАТИ КАНИЛУ 
ЈЕДАН од следећих знакова је евидентан:  

• Лак бол близу И.В .места, 

 • Лако црвенило близу И.В. места   

                        1 Могући први знаци флебитиса   

ОПСЕРВИРАТИ КАНИЛУ 

ДВА од следећих знакова су евидентна:  

• Бол на И.В. месту   

• Еритем  
 • Оток 

                        2 Рани стадијуми флебитиса   

ПРЕМЕСТИТИ КАНИЛУ 

СВИ наведени знаци су евидентни:  

• Бол дуж пута каниле, 
 • Еритем,  

• Индурација 

                        3 Средњи стадијум флебитиса   

ПРЕМЕСТИТИ КАНИЛУ. 

РАЗМОТРИТИ ТРЕТМАН 
СВИ наведени знаци су евидентни и 
екстензивни:  

• Бол дуж пута каниле,  

• Еритем,  
• Индурација,  

• Палпабилна венска жила 

                        4 Одмакли стадијум флебитиса           

или  

почетак тромбофлебитиса.   

РАЗМОТРИТИ ТРЕТМАН 
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СВИ наведени знаци су евидентни и 
екстензивни:  

• Бол дуж пута каниле,  

• Еритем, 
 • Индурација,  

• Палпабилна венска жила 

                        5 Одмакли стадијум 

тромбофлебитиса   

ЗАПОЧЕТИ ТРЕТМАН 

ПРЕМЕСТИТИ КАНИЛУ 

 

 Медицинска сестра треба да је у центру свих стратегија које се примењују са циљем 

минимизирања ризика за настанак ових компликација које захтевају брзи и 

одговарајући третман.   

Канила се мења по правилу након 48- 72 сати, а по потреби и раније ( ако SCOR износи 

2 или више).    

ЛОКАЛНЕ КОМПЛИКАЦИЈЕ   

Померање игле и локална инфилтрација раствора у субкутано ткиво није ретка . 

Инфлитрацију карактерише едем, нелагодност  и хладноћа подручја те значајно 

смањење брзине протока. Редовним прегледом пункционог места уочиће се 

инфилтрација у почетној фази.   

Честа грешка је када се враћање крви у гумену цевчицу сматра доказом да је канила 

правилно пласирана у вену. Ако је врх катетера пробио зид крвног суда интравенска 

течност ће цурити у ткива те се преко каниле враћати у гумено црево.   

Тачнији начин потврђивања инфилтрације је када се стави повеска изнад 

инфузионог места убода и стегне како би обуставио проток венске крви. Ако инфузија 

и даље капље инфилтрација је присутна.   

У циљу избегања инфекција примењивати:   

• Добро прање руку   

• Темељну контролу инфузионог система  

 • Стриктна асепса   

• Фиксирање интравенске каниле  

 • Редован  преглед места пункције и редовно дезинфиковање (сваки дан)  

 • Вађење каниле приликом појаве првог знака локалне упале  

 • Замена каниле сваких 48 сати или како је индиковано 

 • Замена инфузионе кесе и читавог сета након 24 односно 48 сати  

План неге интравенске каниле:  

Задаци сестре су:  

• спречавање инфекције  

• смањивање ризика за контаминацију 

 • одржавање затвореног и.в. система са што мање прикључака  
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• одржавање проходности каниле  

• спречавање оштећења каниле и осталог прибора    

 

 Приликом замене фластера, потребно је прегледати место инсерције, утврдити 

интегритет коже те уочити могуће знакове и симптоме инфекције, флебитиса, 

инфилтрације и крварења.    

  Фластер се одмах мења ако је мокар, прљав или не пријања добро за кожу.   

 Ако се канила користи интермитентно, потребно је дневно испирање хепарином 

или физиолошким раствором. Истраживања су показала да се коришћењем 

физиолошког раствора адекватно одржава проходност каниле без повећања 

ризика за настанак флебитиса.  

  Сестра непрекидно посматра околину каниле у циљу праћења појаве 

евентуалног отока или запаљења. Ако забележи било какав проблем мора 

обавестити лекара.    

 Флебитис SCOR мора се бележити 2 пута дневно и ако је SCOR 2 или више 

канила се мора заменити.    

 Канила мора бити испрана ( са 5 мл 0,9 % На Цл ) и проверена њена проходност, 

најмање пре и након сваког давања лека.    

 Канила се мора осигурати завојем.Он мора бити сув и чист и треба га заменити 

по потреби.    

 При пласирају каниле уписати датум и након 48-72 сати она мора бити извађена 

или замењена новом.    

  У неким околностима ( уколико постоје тешкоће са реканилацијом или је 

потребно наставити са И.В. терапијом ) канила може остати и дуже од 72 сата, 

под условом да SCOR не прелази 1.    

 Након вађења каниле, место се мора очистити и превити стерилном газом.  

 Уколико је присутно црвенило или запаљење потребно је узети брис и послати 

врх игле на микробиолошки преглед.   

 

ОДРЖАВАЊЕ ПРОХОДНОСТИ- ХЕПАРИНИЗАЦИЈА КАНИЛЕ 

   

ЦИЉ:  Одржавање проходности ИВ каниле и њене функционалности.   

 Раствор за хепаринизацију ИВ каниле направити тако што се у 500мл НаЦл 0,9 

% убаце 2 ампуле Хепарина од 1мл ( 5.000 ИЈ). На боци уписати датум и време 

припремања.    

  Након сваког давања лека или инфузионог раствора ИВ канилу најпре 

прошприцати са 5 мл чистог НаЦл 0,9%. Затим у канилу убацити 5мл раствора 

са хепарином.    

 Пре сваког наредног укључивања терапије потребно је најпре шприцем 

аспирирати садржај из виго игле ( 3-4 мл), па потом прилкучити инфузију.    

  Овако припремљен раствор може се користити током 24 сата.  
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НАПОМЕНА: Опрез је потребан код пацијената код којих је снижен 

протромбински комплекс и постоји склоност ка крварењу 

 

Озбиљне грешке се избегавају пажљивом контролом. 

 Знање повећава пацијентов угођај и сарадњу.  

  Асепса је основа превенције инфекције.  

 Пажљив одабир места венепункције ће повећати изглед успешности.  

 Дужина и промер каниле треба одговарати убодном месту и сврси инфузије.  

 Сет се мора склопити одмах након венепункције како би се спречило 

згрушавање.  

 Добро постављање повећава успех и омогућава комфор за пацијента.  

Вађење интравенске каниле 

 

Када венски пут више није потребан или приликом промене места инсерције, канила се 

вади и одлаже у кантицу за инфективни отпад.   

 Место инсерције се заштити сувим стерилиним тупфером те примени 

компресија на испруженој руци бар 30 секунди.   

  Пацијент може држати руку подигнуту и сам применити компресију.   

 Тупфер се може причврстити фластером или завојем.     

                   
 

ЗАКЉУЧАК   

• Повеска шири вене и омогућава лакши улаз у вену. Не смемо је стегнути превише да 

не би оклудирали артеријску циркулацију.   

• Асепса спречава инфекцију.   

• Стабилизује вену – кажипрст и палац затегнуће кожу. 

  • Врх игле према горе узрокује мању трауму коже и вене.   

• Двофазна процедура убода смањује шансу пробијања задњег зида вене.  
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 • Враћање крви се не мора десити ако је вена мала.  

 • Лагано увлачење игле осигурава улазак пластичног катетера у вену.  

 • Поновно увлачење игле или вађење катетера може пресећи катетер те узроковати 

његову емболију.  

 • Одговарајући притисак превентује крварење пре него се прикачи систем за 

инфузију на канилу.   

• Инфузија се прикључи брзо на браонилу како би се избегло стварање угрушка.  

 • Газа има улогу стерилног поља. 

  • Стабилизована игла има мање шансе за померање и иритацију.  

 • Антимикробне масти донекле смањују ризик инфекције.  

 • Лепљење мањег дела гумене цевчице смањују могућност нежељеног извлачења  

 • Избегавати прекомерно давање инфузија.  

 • Документација је неопходна да би се олакшала брига о пацијенту као и за легалне 

сврхе.   

                          

Данас су медицинске сестре укључене у увођење интравенских канила, селектовање и 

евалуацију опреме за пункцију вене, као и у едукацију о овој вештини.  

 Иако знатан број медицинских сестара сматра успостављање венског пута увођењем 

каниле на периферији уобичајеном праксом у свом раду, додатна едукација је 

неопходна.   

Успешно савладано знање и вештине,  добре комуникацијске вештине,                                                                   

те способност сналажења у изненадним ситуацијама, битан су фактор,                                    

не само код успостављања венског пута,                                                                                

већ у комплетној слици  способне,  квалитетне и успешне сестре 
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