Midlinekateter
Pleje & håndtering

Midlinekateteret

Vejledning og spørgsmål

Er en stabil perifer veneadgang, der kan ligge i op til 29 dage.

Yderligere information og vejledning kan findes på D4, under
søgeordet Midline / Midline kateter

Midlinekatetre er mellem 8-10 cm lange, hvilket giver mulighed for
at anlægge den perifere adgang i de større og ofte mere dybtliggende
vener i armen.

Ved konkrete spørgsmål eller behov for vejledning, er der i
hverdagene mulighed for, at kontakte anæstesiologisk afdeling i
tidsrummet 08.00 - 15.00

Fordele:
Kontakt personer:
•

Enkel anlæggelsesteknik uden behov for røntgenkontrol

•

Færre displaceringer samlignet med PVK.

Souschef:

Anæstesisygeplejerske:

Længere liggetid og færre tilfælde af flebit sammenlignet
med PVK.

Sanne Olesen

Maria Joost

Tlf. 25003

via Operationsgangens koordinator

•
		

• Højere patientkomfort (færre stik, bedre placerings		 muligheder)
•
		
•
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Tlf. 25008

Færre kateterrelaterede infektioner og trombedannelser, 		
sammenligenet med CVK.
Midline er godkendt til både CT. og MR-scanninger.
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Seponering

Specifikke egenskaber

Seponeres som et normalt PVK.

•

Midline anlægges sterilt og ultralydsvejledt i
anæstesiologisk regi.

Møder kateteret modstand ved seponering, kan det være tegn på
karspasmer.

•

Kateteret er godkendt til highflow kontrast indgift
(Max. Flow er angivet på katetermuffen).

•

Kan benyttes til blodprøvetagning, men efterfølgende
pulserende flushing* med 2x 10ml NaCl.

•

Bør ikke anvendes til cytostatika eller andre kraftigt
karirriterende lægemidler.

Karspasmerne kan afhjælpes, ved at lægge et varmt kompres over
karret for at få karret til at dilatere.
Afvent 10 minutter og seponer herefter kateteret.
Ved tegn på infektion, skal spidsen sendes til bakteriologisk undersøgelse (dyrkning), på samme måde som ved CVK. Infektioner.

*Pulserende flushing: En teknik hvor NaCL 0,9% injektiseres
stødvist, for derved at sikre at kateteret skylles helt rent efter brug.
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Indikationer

Som udgangspunkt anvendes Midline til samme infusioner som et
almindeligt PVK.
Der er således ikke tale om et CVK.
Specielle indikationer kan være:
• Vanskelig vaskulær adgang med ex. dybt liggende vener, 		
som kræver PVK-anlæggelse proksimalt for håndryggen.
• Indgift af lægemidler, væsker og blodprodukter over mere 		
end 72 timer.
• Behov for iv. adgang i op til 29 dage.

Midline ikke anvendes til:
• Infusionsvæsker med osmolalitet > 500 mOsm/L
• Infusionsvæsker med en PH. < 5 og > 9.
• TPN

3

12

Håndtering og Pleje

6.
Påsæt en ny steril semipermeabel forbinding (Tegaderm).
Forbindingen skal dække Midline-muffen og efterlade forlængerslangen fri, således at denne kan skiftes uafhængigt af forbindingsskifte.

• Anbefalinger
• Anvend altid aseptisk teknik, eller sterilehandsker, ved pleje og
håndtering
• Forbindingen og Statlock skiftes x 1 ugentligt eller ved
kontaminering / løsnet forbinding.
• Den desinficerbare menbran skiftes ved blodprøver, samt ved
administration af blod eller sukkerholdige væsker

7.
Undgå træk eller stramning af plasteret, da det kan medføre
trykmærker.

• Membranen skiftes også ved kontaminering

Husk datomærkning
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Skyllerutiner

Anbefalinger

5.
Kontroller kateterets funktion ved at gennemskylle det med
min. 10ml NaCl, 0,9 %

• Anvend altid min.10 ml sterilt isotonisk NaCl 0,9% til at
skylle kateteret
• Benyt altid teknikken ”pulserende flushing”
• Skyl med min. 10 ml NaCL før, mellem og efter injektioner
eller infusioner
• Der skylles altid med 2 x 10 ml NaCL efter blodprøvetagning, transfusion eller sukkerholdige infusioner
• Skyl ikke hvis der mærkes kraftig modstand

Katetre der ikke er i brug
• Skylles hver 12. time med min. 10 ml steril isotonisk
NaCl, 0,9 %
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Brug gerne pulserende flushing.
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Forbindingsskifte

4.
Pres Statlock ned over kateteret til det ”klikker” på plads og placér
derefter Statlock-vingerne på huden, ved at fjerne beskyttelsespapiret en side af gangen.
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1.
Den brugte forbinding og Statlock fjernes
Statlock-plasteret fjernes lettest ved brug af alkoholswabs
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2.
Indstiksstedet afvaskes efter gældende retningslinjer.

3.
Vær opmærksom på at kateteret skal placeres således at de små vinger ligger parallelt med huden og den lille tap ovenpå Midline-kateteret peger op i luften.

Påfør den medfølgende skinprep på huden, hvor den nye Statlock
skal sidde. Lad huden lufttørre i 10-15 sek.

For optimalt greb, kan man vikle en gazeswap omkring kateteret.
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