OPAS KESKUSLASKIMOKATETRIEN KÄYTÖSTÄ
MEHILÄINEN LÄNSI-POHJAN ALUEEN
SAIRAANHOITAJILLE
CVK-, PICC- ja Midline-verisuonikatetrit

Heikka Johanna
Koivuniemi Julia
Opinnäytetyö
Hoitotyön koulutusohjelma
Sairaanhoitaja (AMK)

2021

Opinnäytetyön tiivistelmä
Sosiaali- ja terveysala
Hoitotyön koulutusohjelma
Sairaanhoitaja (AMK)

Tekijä
Ohjaaja
Toimeksiantaja
Työn nimi
Sivu- ja liitesivumäärä

Johanna Heikka
Vuosi
2021
Julia Koivuniemi
Eija Kehus
Mehiläinen Länsi-Pohja
Opas keskuslaskimokatetrien käytöstä Mehiläinen
Länsi-Pohjan alueen sairaanhoitajille
35 + 13

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tehdä helposti ymmärrettävä ja selkeä opas
CVK-, PICC- ja Midline-katetrien käytöstä Mehiläinen Länsi-Pohjan alueen sairaanhoitajille. Tavoitteena on lisätä tietoa keskuslaskimokatetrien aseptiikasta ja
käsihygieniasta, jotka ovat tärkeänä osana katetriperäisten infektioiden torjunnassa. Opinnäytetyön avulla tuomme keskuslaskimokatetripotilaiden hoitotyöhön
suomenkielistä tiivistettyä, näyttöön perustuvaa tietoa ja lisäämme siten potilasturvallisuutta hoitotyössä.
Opinnäytetyön menetelmä on toiminnallinen ja prosessin tuloksena syntyi käyttöopas. Valitsimme toiminnallisen menetelmän, koska halusimme konkreettisen
lopputuotoksen. Kerättyä tietoa verrattiin ja analysoitiin laadullisen tutkimusmenetelmän tavoin.
Opinnäytetyö sisältää näyttöön perustuvaa ja teoreettista tietoa CVK-, PICC- ja
Midline –katetreista. Lisäksi käsitellään edellä mainittujen katetrien toimivuuden
ylläpitoa, puhdistamista, huuhtelua, hoitoa, verinäytteiden ottoa, komplikaatioita,
katetrin poistoa sekä potilaan ohjausta ja potilasturvallisuutta. Lisäksi käsitellään
neste- ja lääkehoidon toteutusta keskuslaskimokatetrin kautta.

Avainsanat

Hoitotyö, potilasturvallisuus, aseptiikka, hygienia, keskuslaskimokatetrit, opas

Abstract of Thesis
School of Northern Wellbeing and
Services
Degree Programme in Nursing and
Health Care
Bachelor of Health Care

Authors
Supervisor
Commissioned by
Subject of thesis
Number of pages

Johanna Heikka
Year
2021
Julia Koivuniemi
Eija Kehus
Mehiläinen Länsi-Pohja
A Guide for Central Venous Catheter Usage to
Mehiläinen Länsi-Pohja Nurses
35 + 13

The purpose of this thesis was to make an easily understandable and clear guide
of the use of CVC-, PICC- and Midline- catheters to Mehiläinen Länsi-Pohja area
nurses. The goal was to increase knowledge of the nurses about aseptics and
hand hygiene related to central venous catheters. The topics being a necessary
part of prevention against catheter-based infections. This study aims to provide
compact, evidence-based information about central venous catheter patient’s
care for nurses and in that way to increase patient safety in care work.
The research method of this thesis is functional and as a result of the research
process a guide was created. A functional method was selectedin order to create
a concrete outcome. Theoretical evidence-based information was used as a data
for this study. The collected data was compared and analysed by using a
qualitative method.
The thesis includes evidence-based theoretical information about CVC-, PICCand Midline- catheters. The thesis also addresses the above mentioned
catheters’ maintenance, cleaning, rinsing, handling, blood sampling,
complications, removal, patient guidance, and patient safety. In addition, the
implementation of the fluid and drug treatment through a central venous catheter
is presented.

Key words

Care work, patient safety, protection against infections,
hygiene, central venous catheter, guide

SISÄLLYS
1 JOHDANTO .................................................................................................... 5
2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET ....................................... 7
3 KESKUSLASKIMOKATETRIT ........................................................................ 8
3.1

Tietoa keskuslaskimokatetreista ............................................................ 8

3.2

Keskuslaskimokatetrien käyttöaiheet ................................................... 10

3.3

Keskuslaskimokatetroinnin vasta-aiheet .............................................. 10

3.4

CVK-, PICC- ja Midline-verisuonikatetrit .............................................. 11

3.5

CVK-katetri .......................................................................................... 13

3.6

PICC-katetri ......................................................................................... 13

3.7

Midline-katetri ...................................................................................... 15

4 KESKUSLASKIMOKATETRIPOTILAAN HOITOTYÖ ................................... 16
4.1

Katetrien toimivuuden ylläpito ja tarkistus ............................................ 16

4.2

Katetrien huuhtelu ................................................................................ 17

4.3

Katetrien puhdistus ja hoito.................................................................. 18

4.4

Nesteiden- ja lääkkeiden anto.............................................................. 20

4.5

Verinäytteiden otto ............................................................................... 21

4.6

Komplikaatiot ....................................................................................... 23

4.7

Potilaan ohjaus ja potilasturvallisuus ................................................... 25

4.8

Katetrien poisto .................................................................................... 25

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS ................................................................... 27
5.1

Toiminnallinen opinnäytetyö ................................................................ 27

5.2

Oppaan käytettävyyden arviointi .......................................................... 28

5.3

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus ............................................... 29

6 POHDINTA ................................................................................................... 31
LÄHTEET .......................................................................................................... 33
LIITTEET .......................................................................................................... 36

5
1 JOHDANTO
Keskuslaskimokanylointia eli sentraalista laskimokanylointia käytetään yleensä
pitkäkestoisessa nestehoidossa ja lääkehoidossa, parenteraalisessa ravitsemuksessa sekä perifeerisiä laskimoita ärsyttävien lääkkeiden- ja nesteiden annossa
(Nurminen 2011, 41). Keskuslaskimokatetrihoitoa toteutetaan usein myös kriittisesti sairaan potilaan hoidossa. On tärkeä muistaa, että keskuslaskimokatetrihoitopotilailla on aina kohonnut riski saada jokin infektio. Sairaanhoitajan toiminta ja
aseptiikka vaikuttavat merkittävästi keskuslaskimokatetri-infektioiden syntyyn.
(Terho 2008, 27.) Erityistä huomiota vaatii sairaanhoitajan käsihygienia, sillä
hyvä desinfektio ja suojakäsineiden käyttö on tärkeää. Katetri, punktiokohta ja
kiinnitykset on tarkistettava päivittäin. Punktiokohtaa peittävä sidos ja suojakalvo
vaihdetaan vain tarpeen vaatiessa, hyvä käsihygienia ja steriilien- tehdaspuhtaiden hanskojen käyttö muistaen. Katetrin tarkistuksen jälkeen kirjataan potilasasiakirjoihin havainnot punktiokohdan kunnosta, mahdolliset infektion merkit ja
tehdyt toimenpiteet. (Nurminen 2011, 43.)
Katetri-infektion määritelmät ovat toisistaan poikkeavia aihetta koskevissa tutkimuksissa ja alan asiantuntijat kaipaavat selkeitä kriteereitä (McConnell, Gubbins
& Anaissie 2003). Katetriperäiset infektiot ovat joko yleisinfektioita, joita ovat
muun muassa katetrisepsis ja katetriperäinen bakteremia, tai paikallisia infektioita, jotka näkyvät pistokohdassa, ihonalaisessa kudoksessa tai katetrin infektiona. Katetrisepsiksen esiintyvyys on keskimäärin 5,3 tapausta tuhatta katetrivuorokautta kohden, ja sen on arvioitu aiheuttavan 18 %:n kuolleisuuden (0–35
%). Katetriperäiseen sepsikseen liittyy hoitokustannusten ja sairastavuuden merkittävä kasvu. Suurin uhka on terveydenhuoltohenkilöstön käsien välityksellä tapahtuva katetrin kontaminoituminen. Sitä voidaan merkittävästi vähentää käsien
desinfektoimisella ja aseptisella työskentelyllä katetria asetettaessa sekä myöhemmin käsiteltäessä katetria suojakäsineiden käyttämisellä. Antiseptisillä aineilla päällystetyt keskuslaskimokatetrit voivat vähentää viikonkestoisissa hoidoissa katetriperäisiä sepsiksiä. Niiden käyttöä voidaan harkita, jos katetrisepsisten ilmaantuvuus on suuri (yli 3,3 tapausta tuhatta katetrivuorokautta kohden) tavanomaisista katetriperäisten infektioidentorjuntakeinoista huolimatta. (AlaKokko & Syrjälä 2005.)
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Keskuslaskimokatetrin asennus on tavallinen ja yleinen toimenpide (Niemi-Murola & Jousela 2014, 1 761). Suomessa keskuslaskimokatetrin asentaa aina
anestesialääkäri joko teho- tai leikkausosastolla, kun taas esimerkiksi Englannissa tai muissa Pohjoismaissa keskuslaskimokatetrin asennus on pääsääntöisesti erikoiskoulutetun sairaanhoitajan työtä (Nyholm 2017). Suomessa sairaanhoitajan tehtävänä on ohjata potilasta, valmistaa potilas toimenpiteeseen, avustaa lääkäriä, tarkkailla potilasta kanyloinnin aikana ja huolehtia jatkohoidosta
(Nurminen 2011, 42). Päätöksen keskuslaskimokatetrin laitosta tekee aina anestesialääkäri tai katetrin laittoon perehtynyt lääkäri (Palanne & Nyholm 2017, 2).
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET
Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä helposti ymmärrettävä ja selkeä opas
CVK-, PICC- ja Midline-katetrien käytöstä Mehiläinen Länsi-Pohjan alueen sairaanhoitajille. Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta ja oppaasta. Oppaan on tarkoitus olla nopeasti saatavilla päivittäisessä hoitotyössä. Opasta voi hyödyntää
erikoissairaanhoidon- ja terveyskeskuksien vuodeosastoilla.
Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä ja syventää jo olemassa olevaa tietoa alueen
sairaanhoitajille keskuslaskimokatetreista. Opinnäytetyötämme voi hyödyntää
osana päivittäistä hoitotyötä sekä uusien sairaanhoitajien perehdytyksessä. Tavoitteena on tuoda myös tietoa keskuslaskimokatetrien käyttöön liittyvästä aseptiikasta ja käsihygieniasta, jotka ovat merkittävässä roolissa osana katetriperäisten infektioiden torjuntaa. Opinnäytetyön osaamistavoitteena on oman tiedon ja
taidon lisääminen.
Opinnäytetyön tarpeellisuus korostui Mehiläinen Länsi-Pohjan sairaanhoitajien
keskuudessa. Aiheen puheeksi ottaminen vahvisti ajatuksen toimeksiantajasta.
Mehiläinen Länsi-Pohjan keskussairaalan sykeosaston osastonhoitaja oli valmis
ottamaan opinnäytetyömme vastaan. Valitsimme opinnäytetyömme aiheen oman
kiinnostuksemme pohjalta ja haluamme opinnäytetyön avulla syventää omaa
osaamistamme toimia valmiina sairaanhoitajana. Opinnäytetyön avulla haluamme myös lisätä suomenkielistä tietoa keskuslaskimokatetreista.
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3 KESKUSLASKIMOKATETRIT
3.1 Tietoa keskuslaskimokatetreista
Keskuslaskimokatetrit ovat tavallisimmin valmistettu polyuretaanista, sillä se vähentää laskimotulehduksen riskiä. Myös useat katetrit on käsitelty mikrobien kasvua ehkäisevillä aineilla. Keskuslaskimokatetrit näkyvät myös röntgenkuvissa, ja
keskuslaskimokatetrin laiton jälkeen on tärkeä tarkistaa katetrin sijainti keuhkojen
röntgenkuvalla. (Saano & Taam-Ukkonen 2018, 262–263.) Riippuen käyttötarkoituksesta, katetrissa voi olla yksi tai useampi erillinen luumen. Jos keskuslaskimokatetrissa on useita luumeneita, voidaan yhdestä luumenesta mitata jatkuvasti
keskuslaskimopainetta ja toisista voidaan infusoida lääkkeitä, nesteitä ja ravintoliuoksia niiden sekoittumatta toisiinsa. Käytettävissä oleva alue, punktion tekijän
kokemus kustakin pistokohdasta ja kanyloinnin aihe vaikuttavat olennaisesti pistokohdan valintaan. Oikea sisempi kaulalaskimo, kulkee suoraan kohti oikeaa
eteistä kaulan alueelta. Siten muun muassa keskuslaskimokatetrin johtaminen
yläonttolaskimoon onnistuu helposti oikean sisemmän kaulavaltimon kautta. Jos
ravintoliuosta ja nestettä annetaan laskimoon pitkään, voi olla miellyttävämpää
asettaa potilaalle keskuslaskimokatetri solislaskimon kuin sisemmän kaulavaltimon kautta (Kuva 1). Keskuslaskimoon on pistettävä oikealta puolelta mahdollisuuksien mukaan, jotta ei vahingoittaisi imunesteen rintatiehyttä. Komplikaatioita
ilmenee enemmän solislaskimon kuin sisemmän kaulalaskimon kautta punktoitaessa. (Alahuhta, Lindgren, Olkkola, Rosenberg & Ruokonen 2014, 265–266.)
Keskuslaskimokatetroinnissa voidaan käyttää myös nivusen reisilaskimoa tai käsivarren sisempää iholaskimoa tarpeen mukaan (Nurminen 2011, 42).
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Kuva 2. Keskuslaskimon kanyloinnin reitit (Saano & Taam-Ukkonen 2018, 265).
Pistokohdan valinnan jälkeen ihoalue puhdistetaan aseptisella liuoksella ja rajataan steriileillä liinoilla. Steriliteetti ja varsinkin käsihygienia vaativat erityistä huomiota. Keskuslaskimoissa olevan negatiivisen tai matalan paineen vuoksi laskimopunktiota edistää, jos potilas on käännettynä lievään Trendelenburgin asentoon. Ensin etsitään kanyloitava laskimo puudutukseen käytettävällä neulalla.
Tällainen niin sanotun etsinneulan käyttäminen vähentää ihonalaisten kudosten
vahingoittamista ja valtimopunktion vaaraa. Kun laskimo on löydetty etsinneulalla, irrotetaan ruisku neulasta ja neula jätetään paikalleen. On tärkeää tarkkailla, tuleeko neulasta verta suihkuamalla vai hitaasti tippumalla. Jos verta tulee
suihkuamalla, on silloin neulan kärki valtimossa. Samalla tulee varoa, että ilmaa
ei pääse laskimoon. Tulisi aina varmistaa, että ei vahingossa kanyloida valtimoa
laskimon sijasta. Jos ei ole varmuutta onko punktioitu valtimo vai laskimo, voidaan se selvittää kahdella eri tapaa. Punktoidusta verestä voidaan määrittää hapen osapaine tai vertaamalla valtimosta otettua verinäytettä suonesta otettuun
verinäytteen väriin. Varmistuksen jälkeen varsinainen punktioneula ohjataan etsinneulan vierestä laskimoon. (Alahuhta ym. 2014, 265–266.)
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3.2 Keskuslaskimokatetrien käyttöaiheet
Keskuslaskimo kanyloidaan, jotta voidaan mitata muun muassa keskuslaskimopainetta tehohoidossa. Keskuslaskimo on kanyloitava myös väliaikaisen sydämen tahdistimen asennusta varten, erilaisten munuaishoitojen toteuttamista ja
keuhkovaltimon kiilapaineen mittaamista varten erillisellä keuhkovaltimokatetrilla.
Keskuslaskimokatetria voidaan tarvita myös laskimoon annettavan lääkehoidon,
parenteraalisen ravitsemuksen sekä pitkään yli 3 vuorokautta kestävän nestehoidon toteuttamista varten. Tietyt lääkenesteet ja aineet ärsyttävät ääreislaskimoita. Siitä syystä ne on annettava keskuslaskimoon, jossa ärsyttävien aineiden
pitoisuutta pienentää tehokkaasti veren nopea virtaaminen. Keskuslaskimon
kanyloinnin avulla on myös mahdollista saada yhteys laskimostoon, jos ääreislaskimon kanylointi on mahdotonta tai hyvin hankalaa. Lääkkeiden antaminen lähelle sydäntä keskuslaskimoon takaa paremman lääkevaikutuksen kuin käytettäessä ääreislaskimoa muun muassa elvytyksessä. (Alahuhta ym. 2014, 265.)
Keskuslaskimokatetrin käytössä on monia hyötyjä, kuten suurien nestemäärien
antamisessa, kemoterapiassa, keuhkovaltimokanyylin asettamisessa ja vasoaktiivisten lääkkeiden annostelussa. Myös keskuslaskimokatetripotilaan nestetasapainoa sekä sydämen oikean puolen kuormaa on mahdollista seurata. Haittoina
voi esiintyä erilaisia komplikaatioita, sillä keskuslaskimokatetri on suora infektioreitti elimistöön. Myös lääkeaineiden vaikutus on peruuttamatonta ja annettu
lääke vaikuttaa välittömästi. (Heikkinen, Hoikka, Honkanen, Ilola & Katomaa
2013, 65–66.)
3.3 Keskuslaskimokatetroinnin vasta-aiheet
Keskuslaskimokatetria ei saa punktoida infektoituneelle alueelle tai sellaiselle
alueelle, jossa on palovammoja (Heikkinen ym. 2013, 66). Veren hyytymismekanismihäiriöisen potilaan hoidossa on noudatettava erityistä huolellisuutta pistämisessä verenpurkaumien välttämiseksi. On suositeltavaa, että INR-arvo on 1,6 2 ja veren trombosyyttiarvon tulee olla viitearvoissa eli 150–360 E9/l. (Palanne &
Nyholm 2017.) Keskuslaskimokatetrin asentamisessa on myös varottava häiritsemästä tahdistuselektrodin toimintaa, jos potilaalla on sydämen keinotekoinen
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tahdistin. Keskuslaskimokatetria ei saa laittaa ylävartalon keskuslaskimoihin, jos
potilas kärsii yläonttolaskimo-oireyhtymästä. (Alahuhta ym. 2014, 269.) Keskuslaskimokatetrin vasta-aiheena on myös se, jos potilas on allerginen käytettävän
katetrin materiaalille tai katetrin asentamiskohtaan toteutetaan sädehoitoa (Palanne & Nyholm 2017).
CVK- ja PICC-katetrin laiton vasta-aiheina ovat myös kanyylista tai katetrista johtuva septikemia, infektio tai sen epäily. Infektoituneen katetrin poistamisesta tulee
olla 3 vuorokautta ennen keskuslaskimokatetrin asennusta. Asentamisalueen nykyinen tai aikaisempi verisuonitukos tai verisuonikirurginen toimenpide estää
myös CVK- ja PICC-katetrin asentamisen. Vasta-aiheena on myös katetrin kiinnittämis- tai punktiokohdan kudosmuutokset, esimerkiksi helposti repeävä iho,
hematoomat, infektiot ja palovammat. (Palanne & Nyholm 2017.)
Midline-katetrin käytön vasta-aiheet ovat samat kuin CVK- ja PICC-katetrien
vasta-aiheet. Tarkennuksena Midline-katetrin käytön vasta-aiheista ovat, jos potilaalla on rajoittunut verenkierto raajojen laskimoissa, raajan halvaus, palovamma, aikaisempi tromboosi tai loppuvaiheen munuaissairaus, joka vaatii perifeerisen laskimon säilyttämistä (Gorski, Hadaway, Hagle, McGoldrick, Orr &
Doellman 2016, 575).
3.4 CVK-, PICC- ja Midline-verisuonikatetrit
Keskuslaskimokatetreja ovat PICC- ja CVK-katetrit, jotka asennetaan sentraalisesti keskuslaskimoon. PICC-katetri laitetaan usein oikean yläraajan kautta,
mutta voidaan laittaa myös tunneloimalla laskimon kautta. Myös infuusioportti tai
toiselta nimeltä vascuportti eli keskuslaskimoportti kuuluu keskuslaskimokatetreihin. (Palanne & Nyholm 2017, 2; Palanne 2018.) Keskuslaskimoporttia emme
käsitelle tässä opinnäytetyössä tarkemmin, koska rajasimme aiheen CVK-,
PICC- ja Midline-verisuonikatetreihin. Keskuslaskimoporttia käytetään yleensä
toistuviin antibiootti- ja syöpähoitoihin tai muihin pitkäkestoisiin hoitoihin (TAYS
2021). CVK-, PICC- ja Midline-katetreja käytetään yleisemmin erikoissairaanhoidon- ja terveyskeskuksien vuodeosastoilla.
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Keskuslaskimokatetrin kärki on yläonttolaskimon proksimaalikolmanneksessa,
sydämen oikeassa eteisessä tai alaonttolaskimossa. CVK-katetri kattaa yläkäsitteenä usein kaikki keskuslaskimokatetrit. Midline-katetri poikkeaa keskuslaskimokatetreista sillä, että se on pitkä perifeerinen katetri, joka asennettaan olkavarren laskimoon (Kuva 3.). Keskuslaskimokatetrin tavoitteena on, että yhdellä
katetrilla voidaan toteuttaa koko potilaan hoito ja välttää toistuva perifeerinen
kanylointi. (Palanne & Nyholm 2017, 2; Palanne 2018.)

Kuva 4. PICC- ja Midline-katetrien sijainnit (Palanne 2018).
Keskuslaskimokatetrissa voi olla yksi tai useampia luumeneita, joiden kautta voi
infusoida yhteensopimattomia ravintoliuoksia tai lääkeaineita samanaikaisesti
(Alahuhta, Ala-Kokko, Kiviluoma, Ruokonen & Silfvast 2016, 252). Katetrin valinta riippuu siitä, kuinka monta luumenta potilaan hoito vaatii. Luumeneita eli tiehyitä voi maksimissaan olla viisi. On tärkeää, että niitä on potilaalla vain tarvittava
määrä, koska luumenet lisäävät aina infektion riskiä. Tarpeettomat luumenet tulee poistaa. Keskuslaskimokatetriin liittyy tavalliseen perifeeriseen laskimokanyyliin verrattuna noin satakertainen riski saada verenmyrkytys eli sepsis, tästä
syystä keskuslaskimokatetria käytetään erityisindikaatioin ja poistetaan heti tarpeen päätyttyä. (Iivanainen, Jauhiainen & Pikkarainen 2006, 251–303; Alahuhta
ym. 2014, 252–260.)
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Vaikka lääkäri asentaa aina keskuslaskimokatetrin, sairaanhoitajan tulee tuntea
katetreihin liittyvät toimintatavat. Sairaanhoitajan tulee tarkkailla mahdollisia infektion merkkejä sekä huolehtia muun muassa sidosten vaihtamisesta, pistokohdan ihon puhdistamisesta. Sairaanhoitaja huolehtii myös keskuslaskimokatetrin
kautta toteutettavasta lääke- ja nestehoidosta, verituotteiden antamisesta sekä
verikokeiden ottamisesta, jos hänelle on työyksikössä myönnetty kirjallinen lupa.
(Saano & Taam-Ukkonen 2018, 262–263.)
3.5 CVK-katetri
CVK-katetri on keskuslaskimokatetri eli sentraalinen katetri, joka on ohut, pitkä ja
taipuisa katetri. CVK-katetrin käyttöikä on viikkoja, mutta katetrin tarpeellisuus
tulee arvioida päivittäin (Palanne & Nyholm 2017). CVK-katetrissa on yksi tai useampia luumeneita eli tiehyitä, joiden kautta toteutetaan lääke- ja nestehoitoa sekä
esimerkiksi tehohoitopotilaalta voidaan mitata keskuslaskimopainetta katetrin
avulla (Saano & Taam-Ukkonen 2018, 262). Moniluumenisia katetreja käytetään
lähinnä vain tehohoidossa, sillä ne mahdollistavat yhtäaikaisen suonensisäisen
lääkehoidon, tehokkaan nestehoidon, parenteraalisen ravitsemuksen sekä keskuslaskimopaineen mittaamisen. Yhtäaikainen anto vaatii kuitenkin erityistä tarkkuutta muun muassa sairaanhoitajalta liuosten yhteensopivuuden osalta. Myös
mitä useampi luumen, sitä isompi infektioriski, joten luumeneiden tarpeellisuutta
on harkittava tarkoin. (Rautava-Nurmi, Vaula, Sjövall, Vuorisalo & Westergård
2007, 62.)
3.6 PICC-katetri
PICC-katetri tulee englannin kielen sanoista peripherally inserted central catheter. PICC-katetri on keskuslaskimokatetri, joka asennetaan perifeerisesti ääreislaskimon kautta. PICC-katetrin käyttöikä voi olla jopa vuosia. Potilaan ei tarvitse
olla Trendelenburgin asennossa PICC-katetria laitettaessa. PICC-katetri sopii hyvin kotihoidossa oleville, sillä potilas ei tarvitse aukiolotippaa eli jatkuvaa nestetippaa hoitojen välissä. Katetri pituus vaihtelee 45–65 cm, mutta katetri katkaistaan potilaan mittojen mukaan sopivaksi, johon vaikuttaa muun muassa pistoskohta, katetrin asennuspuoli ja potilaan fyysiset ominaisuudet. PICC-katetrissa
on tavallisesti 1–3 erillistä luumenta. Osassa katetreista on sisäänrakennettu
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venttiili (Kuva 5). PICC-katetrin käytössä on tärkeää muistaa, että Q-Syte-merkkistä neulatonta yhdistäjää ei saa käyttää PICC-katetrissa, sillä se ei estä veren
nousemista katetrin tiehyisiin eli luumeneihin. PICC- katetria voidaan käyttää
myös varjoainetehosteisiin kuvantamistutkimuksiin, mutta ennen varjoaineen antamista on tärkeä muistaa poistaa neulaton yhdistäjä. Kuvantamistutkimuksen
jälkeen laitetaan uusi neulaton yhdistäjä ja huuhdellaan katetri keittosuolaliuoksella, noin 40 ml:lla. (Palanne & Nyholm 2017; Palanne 2018.)

Kuva 6. Sisäänrakennettu venttiilinen PICC-katetri (Palanne 2018).
Suurin osa käytetyistä PICC- katetreista on kuitenkin ”open end” -katetreja, joissa
ei ole venttiiliä (Kuva 7). ”Open end” -katetreissa yhteys keskeisen verenkierron
ja ulkoilman välillä estetään sulkijaklipsillä sekä erillisellä Antireflux-yhdistäjällä,
jolla estetään veren nouseminen katetrin tiehyisiin käytön yhteydessä. Molempiin
katetreihin voi antaa samoja nesteitä ja lääkkeitä, kuin tavalliseen keskuslaskimokatetriin. Katetrien kautta voi ottaa myös verinäytteitä. (Palanne & Nyholm
2017; Palanne 2018.)

Kuva 8. ”Open end” -PICC-katetri (Palanne 2018).
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3.7 Midline-katetri
Midline-katetri on pitkä perifeerinen kanyyli, joka asennetaan pääsääntöisesti olkavarren isoihin laskimoihin. Midline-katetrin käyttöikä on korkeintaan 4 viikkoa.
Potilasta ei tarvitse monitoroida katetroitaessa eikä Midline-katetrin laitto vaadi
thorax- eli keuhkokuvaa. Midline-katetrin pituus on 6–25 cm. Midline-katetri ei ole
uusi tuote, vaan sen juuret ovat jo 1950-luvulta. 1950-luvulla Midline-katetreja
käytettiin kirurgisilla potilailla, joiden hoitoaika oli yli 7 vuorokautta. Komplikaatioina esiintyi materiaalista johtuvia allergisia reaktioita ja laskimotulehduksia.
PICC-katetrien kehittämisen myötä 1970-luvulla Midline-katetrien käyttö väheni.
Kuitenkin PICC-katetreista tehtiin ilmoituksia katetrin sopimattomuudesta ja sitä
myöten huoli sen käytöstä kasvoi, joka sai aikaan uuden kiinnostuksen Midlinekatetria kohtaan. (Flanders 2018.)
Midline-katetreja on saatavilla useilta eri valmistajilta. Mehiläinen Länsi-Pohjassa
on tällä hetkellä käytössä Bard PowerGlide Pro Midline (Kuva 5) ja Bard Power
Midline 1-lumeninen. Midline-katetrin käytössä on tärkeää muistaa, että Q-Sytemerkkistä neulatonta yhdistäjää ei saa käyttää Midline-katetrissa, sillä se ei estä
veren nousemista katetrin tiehyisiin. Midline- katetria voidaan käyttää myös varjoainetehosteisiin kuvantamistutkimuksiin, mutta ennen varjoaineen antamista on
tärkeä muistaa poistaa neulaton yhdistäjä. Kuvantamistutkimuksen jälkeen laitetaan uusi neulaton yhdistäjä ja huuhdellaan katetri keittosuolaliuoksella, noin 40
ml:lla. (Palanne & Nyholm 2017).

Kuva 5. Bard PowerGlide Pro Midline -katetrin osat (Nyholm 2018).
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4 KESKUSLASKIMOKATETRI POTILAAN HOITOTYÖ
4.1 Katetrien toimivuuden ylläpito ja tarkistus
CVK-katetriin pitää olla jatkuva infuusio, sillä jatkuva infuusio edesauttaa katetrin
auki pysymistä. Kerran työvuorossa CVK- katetrin toimivuus tulee kuitenkin varmistaa takaisinvirtausmenetelmällä. Tarkistus tapahtuu siten, että avataan tiputusnopeudensäädin, letkusto irrotetaan infuusiopumpusta ja infuusiopullo lasketaan potilaan rintakehän alapuolelle. Tämän jälkeen katetrin tulisi täyttyä verellä.
Jos takaisinvirtausta ei tapahdu, tulee tarkistaa ovatko kaikki kolmitiehanan ja
infuusioletkuston hanat auki ja onko katetri suorassa. Mikäli katetri tukkeutuu, katetriin ruiskutetaan 5–10 ml keittosuolaliuosta ja aspiroidaan sama määrä pois.
Tämä voi auttaa tukkeutuneen katetrin aukeamiseen. Jos aspirointikaan ei auta,
tulee olla yhteydessä lääkäriin. (Leppänen 2010, 717.)
Vaihtoehtoinen CVK-katetrin toimivuus voidaan taata myös hepariinilukon avulla,
joka täytyy aspiroida pois ennen infuusionesteen tai lääkkeen antamista (Saano
& Taam-Ukkonen 2018, 268). Hepariinilukon käyttöä suositellaan silloin, kun keskuslaskimokatetrin kautta ei anneta jatkuvaa infuusiota tai lääkkeitä. Hepariinilukko ehkäisee katetrin tukkeutumista. Hepariinilukko tulee uusia vähintään 48
tunnin välein. (Huupponen, Huupponen, Kaukkila, Torniainen & Veräjänkorva
2008, 145.) Käyttämättömiin luumeneihin käytetään yleensä lukoksi hepariinia,
jonka pitoisuus on 5 000 IU/ml. Hepariinilukko annostellaan katetrin valmistajan
ja sairaalan ohjeiden mukaisesti. CVK- katetriin hepariinia usein annostellaan
0,5–1 ml, riippuen valmistajan ja osaston ohjeista. (Kaakinen, Laurila & AlaKokko 2013.)
PICC-katetria käytettäessä ei hoitojen välissä tarvitse aukiolotippaa eli jatkuvaa
nestetiputusta. On kuitenkin tärkeää muistaa huuhdella katetri vähintään kerran
viikossa sekä ennen ja jälkeen käytön keittosuolaliuoksella (NaCl 0,9 %). Katetrin
huuhteluun ei tule käyttää pienempiä kuin 10 ml:n ruiskuja, sillä pieni ruisku aiheuttaa nestettä antaessa korkean paineen, joka voi vaurioittaa katetria. PICCkatetrin luumeneihin ei tarvitse myöskään hepariinilukkoa käyttötaukojen ajaksi,
mikäli käytössä on sisäänrakennettu venttiilinen katetri. Jos käytössä on ”open
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end”- katetri, niin edellytys, ettei hepariinilukkoa tarvitse, on katetrissa oltava erillinen neutraalipaineen ylläpitävä yhdistäjä tai antireflux- yhdistäjä. (Palanne & Nyholm 2017; Palanne 2018.)
4.2 Katetrien huuhtelu
CVK-, PICC- ja Midline-verisuonikatetrit huuhdotaan aina ennen ja jälkeen lääkkeen antamisen fysiologisella keittosuolaliuoksella. Kaikkien katetrien huuhteluun on hyvä käyttää 10 ml:n käyttövalmiita keittosuolaruiskuja (BD PosiFlush ™
SP). Huuhtelun tekniikka on myös tärkeä, eli katetrin huuhteluun on hyvä käyttää
pulsoivaa tekniikkaa eli huuhdella pienin lyhyin painalluksin aina kerralla. Infuusionesteen valinnassa on tärkeä huomioida se, että se on yhteensopiva lääkeaineen kanssa. Katetrien huuhtominen ehkäisee infektioiden syntyä, infuusioiden ja lääkeaineiden sakkautumista sekä katetrin tukkiutumista (Saano & TaamUkkonen 2018, 268.)
CVK- ja PICC-katetrin huuhtelu ei poikkea toisista. Käyttöä ennen katetri huuhdellaan 10 ml:lla keittosuolaliuosta. Käytön jälkeen katetri on hyvä huuhdella 40
ml:lla keittosuolaliuosta. Jos PICC-katetria ei käytetä, se tulee huuhdella viikon
välein 40 ml:lla keittosuolaliuosta. Huuhteluruisku poistetaan katetrista hitaasti
samalla, kun annetaan viimeistä 1 ml keittosuolaliuosta ruiskulla. Jos PICC-katetria käytetään harvemmin kuin kerran päivässä, on suositeltavaa täyttää väliajoiksi katetri TauroLock-liuoksella, koska liuos ehkäisee tehokkaasti katetriperäisiä infektioita. TauroLock- liuosta laitetaan usein PICC- katetriin myös asennuksen lopussa, jos katetria ei oteta välittömästi käyttöön. TauroLock- liuosta
käytetään korkean katetritukosriskin potilaille. TauroLock TM -liuos sisältää taurolidiinia ja sitraattia. TauroLock- liuos vaikuttaa kahdella eri tavalla. Taurolidiini ja
sitraatti yhdessä estävät veren hyytymisen katetrissa. Taurolidiini yksistään estää
tehokkaasti bakteerien syntyä ja tuhoaa myös resistentit bakteerikannat, esimerkiksi MRSA:n ja VRE:n. Vaihtoehto taurolidiini ja sitraatti yhdistelmä liuokselle on
käyttää neljä prosenttista sitraattiliuosta, mutta pelkällä sitraattiliuoksella ei saada
estettyä bakteerien kasvua. TauroLock- liuosta annostellaan katetriin 1,5–2 millilitraa. (Nyholm 2017, 26; Palanne & Nyholm 2017.)
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CVK- ja PICC-katetrien huuhtelemiseen on suositeltavaa käyttää aina start-stoptekniikkaa eli pulsoivaa tekniikkaa, jolloin katetrin seinämät puhdistuvat mekaanisesti verestä ja lääkeainehiukkasista. CVK-katetrin aukiolo on hyvä myös varmistaa ennen huuhtelua verta aspiroimalla. Ruiskun mäntää tulee vetää rauhallisesti 1–2 ml taaksepäin ja odottaa rauhallisesti muutama sekunti, jolloin katetrin
venttiili ehtii aueta. On tärkeää muistaa, että käynnissä oleva infuusio ei poista
huuhtelun tarvetta eikä huuhtelussa saa koskaan käyttää voimaa. (Palanne &
Nyholm 2017.)
Midline-katetrin huuhtelu ei poikkea CVK- ja PICC- katetrin huuhtelusta. Midlinekatetria käytettäessä aina ennen ja jälkeen nesteiden-, lääkkeiden- tai ravitsemusliuoksien antoa on verisuonikatetri huuhdeltava, jolla varmistetaan, ettei katetri ole päässyt tukkeutumaan. Mikäli katetri ei ole ollut käytössä, on suositeltavaa huuhdella katetri 12 tunnin välein tai hoitoyksikön ohjeiden mukaisesti. Huuhteluun on hyvä käyttää käyttövalmiita 10 ml:n NaCl 0,9 % -ruiskuja sekä huuhtelun tekniikkana on hyvä käyttää pulsoivaa tekniikkaa, jolloin katetriin saadaan virtaus. Huuhtelulla varmistetaan muun muassa Midline-katetrin oikea sijainti ja estetään verisuonitukosten synty. Katetrin huuhtelu ennen ja jälkeen lääkkeenannon pienentää myös lääkkeiden yhteensopimattomuuden riskiä, sakkautumista
sekä vähentää katetrin tukkeutumisen riskiä. (Palanne & Nyholm 2017.)
4.3 Katetrien puhdistus ja hoito
Hoitohenkilökunnan aseptinen toiminta on keskuslaskimokatetrin hoidon kulmakivi. Useissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että hoitohenkilökunnan aseptisessa toiminnassa olisi parannettavaa. Erityisesti huolimaton nesteensiirtolaitteiden ja verisuonikatetrien käsittely ja puutteellinen käsihygienia ovat lisänneet huomattavasti verisuonikatetri-infektioiden ilmaantumista potilailla. (Kotilainen, Terho &
Kurvinen 2010, 270–282.)
Osana infektioiden ehkäisemistä on myös erittäin tärkeää katetrien asianmukainen hoito. Katetrin juuren liitosten pitävyys ja ihon kunto tulee tarkastaa päivittäin.
CVK-, PICC- ja Midline-katetrin juuren peitemateriaalina käytetään läpinäkyvää
kalvoa, josta on myös helpompi tarkkailla juuren ihon kuntoa. Läpinäkyvä kalvo
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vaihdetaan noin seitsemän päivän välein tai valmistajan ohjeen mukaan. Kuitenkin jos sidos irtoaa, kastuu tai likaantuu, pistokohta puhdistetaan ja vaihdetaan
välittömästi puhdas sidos. Sidosten vaihdon yhteydessä myös katetrin juuri puhdistetaan aina. Sidosten vaihdossa ja katetrin juuren puhdistuksessa hoitajan on
erityisen tärkeää huolehtia aseptiikasta, johon kuuluu tärkeänä osana käsien oikeaoppinen desinfiointi sekä steriilien- ja tehdaspuhtaiden käsineiden käyttäminen. CVK- ja PICC-katetrien sidokset voi vaihtaa tehdaspuhtailla käsineillä, mutta
katetrin juuren puhdistukseen olisi hyvä käyttää steriilejä käsineitä, sillä katetrin
juureen ei saa koskea tehdaspuhtailla käsineillä. Juuren puhdistukseen käytetään alkoholitaitoksia ja vain steriilejä välineitä. Hoitajan on myös kiinnitettävä
huomiota letkujen varovaiseen käsittelyyn, jotta vältyttäisiin katetrin irtoamiselta.
Midline- katetrin puhdistus ja hoito tapahtuu samaan tapaan, kuin CVK- ja PICCkatetrien puhdistus, mutta Midline-katetrin puhdistukseen riittää tehdaspuhtaat
käsineet. (Anttila ym. 2015; Kärki, Nurkkala & Mustonen 2018, 10; TYKS 2020.)
Kaikkien katetrien käsittelyssä on ensiarvoisen tärkeää noudattaa hyvää käsihygieniaa. Käsihuuhteen käytössä on kiinnitettävä huomiota siihen, että käsiin otetaan asianmukainen määrä (noin 30 ml) alkoholipitoista käsihuuhdetta, jota tulee
hieroa käsiin noin 30 sekuntia eli niin kauan, että kädet ovat kuivat käsihuuhteesta. Käsihuuhdetta käytetään välittömästi sekä ennen ja jälkeen suojakäsineiden käytön, erilaisien toimenpiteiden sekä potilaan tai hänen lähiympäristönsä
käsittelyn yhteydessä. Jos kädet ovat tahmaantuneet runsaasta käsihuuhteen
käytöstä, puhdistamiseen riittää käsien huuhtelu haalealla vedellä. Saippuapesu
tulee silloin kyseeseen, jos kädet ovat huomattavasti likaiset. (Anttila ym. 2015.)
Katetrin haavasidos tulee tarkistaa myös päivittäin ja varmistaa, että ompeleet
ovat asianmukaisesti kiinni. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota katetrin paikoillaan pysymiseen sekä siihen, että katetri ei ole esimerkiksi liikahtanut ulospäin.
Katetrin pistokohtaan riittää usein suojaksi puoliläpäisevä tai läpäisevä kalvo,
mutta jos potilas hikoilee kovasti tai katetrin pistokohta erittää runsaasti, on pistokohdan suojana hyvä pitää peittävä haavasidos. Suihkussa käytäessä tulee
huomioida haavasidoksen hyvin paikoillaan oleminen ja vedenkestävyys. Jos
haavasidos ei ole vedenkestävä, sen voi helposti suojata esimerkiksi muovipus-
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silla. Haavasidoksen materiaali ja laatu määrittävät sidoksen vaihtovälin. Vaihtovälit tapahtuvat yleensä tarpeen mukaan, ja ne ovat valmistekohtaisia, mutta käytettäessä peittävää haavasidosta sidokset tulee vaihtaa vähintään kahden päivän
välein. Kun pistokohta ei enää vuoda verta ja eritys on vähentynyt, peittävästä
haavasidoksesta voidaan luopua. (Anttila ym. 2015; PPSHP 2019.)
Katetrin pistoaluetta hoidettaessa kädet desinfioidaan asianmukaisesti ja käytetään suu-nenäsuojaa sekä tehdaspuhtaita käsineitä. Potilaalle suositellaan myös
suu-nenäsuojan käyttöä, mikäli potilas ei kykene kääntämään päätä pois pistoalueelta tai yskii kovasti. Mikäli on tarpeen katetrin pistokohdan koskettaminen,
tulee käyttää steriilejä käsineitä, alkoholitaitoksia tai steriilejä välineitä, sillä katetrin pistokohta on suora yhteys potilaan veriteihin. Katetrin juuri tulee puhdistaa
aina sidosten vaihdon yhteydessä. Ensin puhdistetaan keittosuolalla eritteinen tai
verinen katetrin pistokohta, sillä eritteet ja veri ovat suotuisia kasvualustoja lukuisille mikrobeille. Tätä seuraa katetrin pistokohdan desinfioiminen 2-prosenttisella
klooriheksidiinialkoholiliuoksella tai vähintään 70-prosenttisella alkoholilla. Puhdistuksessa täytyy noudattaa aseptista työjärjestystä, eli puhdistuksessa edetään
pistokohdasta poispäin. On myös pidettävä huolta siitä, että desinfektioaineen
valumissuunta pysyy pistokohdasta poispäin. Pistokohdan puhdistuksen jälkeen
odotetaan desinfektioaineen kuivumista ennen uuden sidoksen tai kalvon asettamista. (Anttila ym. 2015; TYKS 2020.) Katetrin juuren pistoalueen tarkkailussa on
tärkeää huomioida erilaisia esimerkiksi alkavan tulehduksen merkkejä. On tarkkailtava, ilmeneekö alueella turvotusta, kuumotusta tai punoittaako pistokohdan
ympäröivä ihoalue. Huomioitavaa on myös sidosten kunto, ovatko ne hyvin paikoillaan, onko pistoalue erittänyt, jos on niin mitä tai minkälaista eritys on ja myös
ilmeneekö alueella kipua (Anttila ym. 2015.)
4.4 Nesteiden ja lääkkeiden anto
Nesteensiirtovälineistä tulee huolehtia tarkasti. Ennen jokaista käyttökertaa CVKkatetrista aspiroidaan ruiskulla verta, jolloin varmistutaan katetrin oikeasta sijainnista sekä samalla tulee varmistaa katetrin hepariinilukon poistaminen. Keskuslaskimokatetrin kolmitiehanat ja infuusioletkut poistetaan heti käytön jälkeen tar-
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peettomina. Infuusiot ja lääkeaineet voivat sisältää lipidejä ja glukoosia, jotka toimivat mikrobeille suotuisana kasvualustana. Mikäli keskuslaskimokatetriin menee jatkuva infuusio, on infuusioletku ja kolmitiehana hyvä vaihtaa kuuden tunnin
välein bakteerikontaminaation vuoksi tai vähintään kerran vuorokaudessa. Infuusioletkuston vaihdon yhteydessä merkitään letkustoon kellonaika ja päivämäärä. Jos potilaalle tiputetaan lipidiliuosta eli rasvapitoista infuusiota, letkusto
tulee vaihtaa myös vähintään 24 tunnin välein. Verituotteita tiputtaessa tulee kaikille verituotteille olla oma infuusioletkusto. Veritiputuksen jälkeen infuusioletku ja
kolmitiehana tulee vaihtaa uusiin puhtaisiin, mikäli nestetiputus jatkuu esimerkiksi
keittosuolaliuoksella. Verituotteita ei yleensä anneta keskuslaskimokatetriin tukkeutumisvaaran vuoksi, mutta poikkeustapauksissa verituotteita voidaan tiputtaa
keskuslaskimokatetriin, jos esimerkiksi perifeerisen laskimoyhteyden saaminen
ei onnistu. Verituotteiden tiputus keskuslaskimokatetrin kautta vaatii aina lääkärin
erillisen luvan eikä myöskään verinäytteitä saa ottaa keskuslaskimokatetrin
kautta ilman erillistä lääkärin määräystä. (Huupponen ym. 2008, 143; Saano &
Taam-Ukkonen 2018, 268.)
Keskuslaskimossa voi olla negatiivinen paine, jonka vuoksi keskuslaskimokatetrin kaikki korkit ja liitokset on suljettava huolellisesti ilmaembolian ehkäisemiseksi. Ensimmäisen kolmitiehanan tulee olla suljettuna potilaaseen päin aina,
kun kolmitiehanan liitoksia avataan. Kolmitiehanoja ja nesteensiirtoletkustoja
vaihdettaessa katetrien luumeneissa olevat sulkijat täytyy olla kiinni sekä olisi
suositeltavaa laittaa potilas Trendelenburgin asentoon. (Huupponen ym. 2008,
143; Saano & Taam-Ukkonen 2018, 268.)
4.5 Verinäytteiden otto
Keskuslaskimokanyylin käytöstä verensiirtoon tai verinäytteen ottamiseen tarvitsee lääkärin erillisen luvan tai tulee varmistaa kollegoilta toimintayksikön toiminta
tapa asian suhteen. CVK:sta verinäyte otetaan vain ja ainoastaan silloin, jos potilaasta ei ole muutoin saatu verinäytettä. Se otetaan vain lääkärin erillisellä luvalla, joka on kirjattu sairauskertomukseen. Näytteen saa ottaa i.v.-luvallinen sairaanhoitaja. Ensin huolehditaan käsihygieniasta eli desinfioidaan kädet. CVK-katetriin menevät infuusioletkut on suljettava näytteen ottamisen ajaksi, jotta lääke-
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tai nestetiputukset eivät vääristä tutkimustuloksia. Ensin puhdistetaan injektioportin ulkopinta alkoholiin kostutetuilla steriileillä taitoksilla ja annetaan kuivua 5–10
sekuntia. Näkyvät eritteet puhdistetaan steriilein keittosuolataitoksin. On tärkeää
muistaa näytteenotossa, että ensin otetaan hukkaputki verta. Hukkaputken oton
jälkeen otetaan vasta varsinainen verinäyte uuteen puhtaaseen ruiskuun, josta
verinäyte siirretään näytteenottoputkeen. (Castrėn, Aalto, Rantala, Sopanen &
Westergård 2010, 211; PPSHP 2020.)
PICC-katetrin kautta voidaan myös ottaa verinäytteitä. Verinäytteenotossa suositellaan kolmitiehanan käyttöä ja kahta 10 ml:n ruiskua. PICC-katetrista verinäytettä otettaessa, ensin poistetaan neulaton yhdistäjä ja liitetään puhdas kolmitiehana. Sen jälkeen otetaan hukkaruisku, noin 2–3 millilitraa verta riittää hukkaan. Vasta hukkaruiskun jälkeen otetaan varsinainen verinäyte uudella puhtaalla ruiskulla ja ruiskun avulla verinäyte siirretään varsinaiseen näytteenottoputkeen. Näytteenottamisen jälkeen erityisen tärkeää on huuhdella katetri välittömästi vähintään 40 ml:llä keittosuolaliuosta ja kolmitiehana poistetaan tarpeettomana. (Palanne & Nyholm 2017, 44.)
Myös Midline-katetrista voidaan ottaa verinäytteitä. Midline-katetrista otettavat
verinäytteet suositellaan ottamaan myös puhtaan kolmitiehanan kautta. Ennen
verinäytteen ottamista katetri on huuhdeltava 10–20 ml:llä keittosuolaliuosta.
Huuhtelun jälkeen neulaton yhdistäjä poistetaan jatkoletkusta ja puhdas kolmitiehana laitetaan paikalleen. Ennen kolmitiehanan laittamista puhdistetaan kiinnityskohta alkoholitaitoksella. Kolmitiehanaan yhdistetään tyhjä 10 ml:n ruisku, jolla
aspiroidaan verta. On tärkeää muistaa myös Midline-katetrin kautta otettavassa
verinäytteessä, että ensin otetaan hukkaruisku verta, jonka jälkeen verinäyte otetaan uudella puhtaalla 10 ml:n ruiskulla, josta verinäyte siirretään varsinaiseen
näytteenottoputkeen. Myös verinäytteen oton jälkeen on tärkeää huuhdella katetri 10–20 ml:llä keittosuolaliuosta ja sen jälkeen kolmitiehana vaihdetaan puhtaaseen neulattomaan yhdistäjään. (Nyholm 2018.)
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4.6 Komplikaatiot
Keskuslaskimokatetrointiin liittyviä komplikaatioita ovat ilmaembolia, katetriinfektio, arteriapunktio eli valtimopunktio, trombin eli veritulpan muodostuminen,
vierasesineen jääminen suoneen, pleurapunktio eli punktio keuhkoihin,
verenvuoto, hematooma, hermovaurio, hemothorax eli vuoto rintaonteloon sekä
rytmihäiriöt (Rautava-Nurmi, Vaula, Sjövall, Vuorisalo & Westergård 2007, 93).
Keskuslaskimokatetrointiin liittyy komplikaation riskejä. Usein keskuslaskimon
lähellä sijaitsee valtimo, joten valtimopunktio vahingossa on melko yleistä. Myös
potilaiden anatomian vaihtelu lisää valtimopunktion vaaraa. Yleisin merkki
punktiosta on hematooma eli verenpurkauma. Verenpurkaumaan tulee suhtautua
huolella, sillä koon ja sijainnin mukaan hematooma voi olla hengenvaarallinen,
sijaitessaan esimerkiksi lähellä trakeaa eli henkitorvea. Solisvaltimon punktiossa
voi muodostua hemothorax eli rintaonteloon vuotaa verta, ilmarinta tai
pahimmassa tapauksessa paineilmarinta, jos punktioneula osuu keuhkopussiin
tai keuhkoon. Ilmarinta voi muodostua heti tai vasta vuorokausien kuluttua
punktiosta. Usein thorax-kuvalla eli keuhkokuvalla varmistetaan katetrin sijainti ja
ettei ilmarintaa ole päässyt syntymään. (Rautava-Nurmi, Vaula, Sjövall, Vuorisalo
&

Westergård

2007,

91–92.)

Punktioneulan

osumisesta

hermoon

tai

komplikaationa syntyneen verenpurkauman painaessa hermoa voi syntyä
hermovaurio (Alahuhta ym. 2014, 270).
Muita komplikaatiota on myös, jos katetri on rintakehän alueen laskimon
ulkopuolella, jolloin neste valuu keuhkopussiin. Katetrin vaijeri voi myös
perforoida eli läpäistä tai puhkaista kanyloinnin yhteydessä sydämen oikean
kammion tai eteisen, jolloin sydänpussiin voi kertyä nestettä tai verta eli kehittyy
sydämen tamponaatio. Mikäli tamponaatio pääsee kehittymään, on sydänpussi
tyhjennettävä välittömästi. Sydänpussissa ylimääräinen neste voi aiheuttaa
sydämen tai verenkierron lamaantumisen. (Rautava-Nurmi ym. 2007, 92.)
Sentraalista katetria käytettäessä ilmaembolian riski on muistettava, koska
keskuslaskimossa vallitsee negatiivinen paine, joka tarkoittaa, että kanyloinnin
aikana on ilmasta avoin yhteys. Ilmaembolian välttämiseksi potilaan on oltava
Trendelenburgin asennossa, jolloin kanyloitaessa olisi positiivinen paine. Myös
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potilaan hengittämiseen on kiinnitettävä huomioita kanyloinnin aikana, sillä
syvään hengittäminen lisää ilmaembolian riskiä. Ilmaemboliaa on syytä epäillä,
jos potilaalla ilmenee hengenahdistusta, verenpaineen laskua, sydämen
tykytystä, keuhkoverenpaineen laskua tai potilas muuttuu syanoottiseksi eli
sinertäväksi. Ensimmäisenä epäillessä ilmaemboliaa täytyy potilas kääntää
vasemmalle kyljelle pääpuoli alaspäin, jolla estetään ilman pääsy sydämestä
keuhkovaltimoon.

Tilanteen

rauhoittumiseen

asti

potilaalle

annetaan

sataprosenttista happea. Epäillessä ilmaemboliaa pitää aina ottaa yhteys
anestesialääkäriin tai päivystävään lääkäriin pikimmiten. (Rautava-Nurmi ym.
2007, 92–93.)
Potilaalle saattaa aiheutua rytmihäiriöitä katetroitaessa keskuslaskimoa, jos
ohjainvaijeri viedään liian syvälle (oikeaan kammioon tai eteiseen). Etenkin
Seldingerin

tekniikkaa

komplikaatioita.

käytettäessä

Tavallisesti

on

rytmihäiriöt

ilmaantunut
ovat

rytmihäiriöperäisiä

harmittomia

kammio-

tai

eteisperäisiä lisälyöntejä, jotka loppuvat ohjainvaijeria vedettäessä poispäin.
Keskuslaskimokatetroinnin

laiton

yhteydessä

tulee

aina

käyttää

EKG-

monitorointia rytmihäiriöiden minimoimiseksi. (Alahuhta ym. 2014, 270.)
Katetriperäinen infektio voi olla yleisinfektio tai paikallinen. Yleisinfektio on
yleensä katetrisepsis tai katetriperäinen bakteremia eli bakteerien esiintyminen
veressä.

Paikallisinfektio

voi

olla

ihonalaiskudoksessa,

katetrissa

tai

punktiokohdassa. Katetrisepsiksen oireita potilaalla on esimerkiksi kuume,
valkosolujen vähäisyys, hypotermia sekä sydämen tiheälyöntisyys, jonka syynä
on

katetrin

aiheuttama

elimistössä

oleva

yleinen

tulehdusreaktio.

Katetriperäiseen sepsikseen voi liittyä myös elintoimintojen häiriöitä, muun
muassa vähävirtsaisuus, alhaiset verenpaineet sekä hengitysvajaus. (Ala-Kokko
& Syrjälä 2005, 1 689.) Keskuslaskimokatetrin käytön yhteydessä infektioiden
syntyä ehkäisevät samat tekijät kuin esimerkiksi tavallisten suonikatetrointien
yhteydessä. Punktiokohdan, infuusiolaitteiston sekä punktiotekniikassa on
käytettävä mahdollisimman hyvää aseptiikkaa. Etenkin hoidon pitkittyessä
antiseptisillä aineilla kyllästettyjen katetrien käyttöön liittyy huomattavasti
vähemmän tulehduksellisia komplikaatioita kuin kyllästymättömiin katetreihin.
(Alahuhta ym. 2014, 271.)
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4.7 Potilaan ohjaus ja potilasturvallisuus
Potilasohjauksen tulee olla etiikkaan ja näyttöön perustuvaa. Hoitajalla on potilaan ohjauksessa vastuu siitä, että potilas ymmärtää ohjauksen sisällön. Potilaalla on oikeus saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa ohjaustilanteessa. Potilasohjauksen tavoitteena on tukea potilaan omatoimisuutta ja aloitteellisuutta
osana elämän parantamista. Hoitajan täytyy kyetä olemaan esittämättä valmiita
vastauksia ja ratkaisuja sekä tukea potilasta päätöksenteossa. Potilaan ohjaussuteen tulee olla aina tasa-arvoinen. Hoitajan tehtävänä on myös antaa tarvittava
tieto aiheesta potilaalle. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen
& Renfors 2007, 154–155.) Potilaan kotiutuessa tai siirtyessä hoitoyksiköstä toiseen, on huolehdittava niin kirjallisista kuin suullisista jatkohoito-ohjeista ja potilaan hoitotietojen siirtymisestä organisaatioiden välillä (Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Vuorinen & Ojala 2012, 25).
Terveydenhuoltolain 8 § mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava
näyttöön sekä hyviin toiminta- ja hoitokäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan
on oltava asianmukaisesti toteutettua, turvallista ja laadukasta. (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 8 §.) Potilasturvallisuus perustuu terveydenhuollon henkilökunnan omaavaan tietoon potilaalla käytettävistä katetreista (Nyholm 2017). Opinnäytetyömme myötä luomme hoitotyöhön selkeät ohjeet ja ajankohtaista tietoa
keskuslaskimokatetrien käyttöön liittyvistä tärkeistä asioista. Siten pystymme tukemaan hoitohenkilökunnan osaamista sekä hoitotyön sujuvuutta, ja niin myös
potilasturvallisuus lisääntyy.
4.8 Katetrien poisto
CVK-, PICC- ja Midline-verisuonikatetrien käyttötarve tulee arvioida päivittäin.
Katetri tulee poistaa mahdollisimman pian käyttötarpeen loppuessa. Potilaan
hyytymisstatus tulee myös huomioida keskuslaskimokatetrin poiston yhteydessä
ottamalla potilaasta INR-arvo. Lisäksi on myös hyvä varmistaa, milloin potilas on
saanut edellisen kerran hyytymisjärjestelmään vaikuttavaa lääkeainetta, esimerkiksi varfariinia. Katetrin poistosta vastaa joko lääkäri tai i.v.- luvallinen sairaanhoitaja toimintayksikön ohjeiden mukaisesti. (Anttila ym. 2015.)
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Sairaanhoitaja varaa poistoon valmiiksi steriilit ja tehdaspuhtaat käsineet, ilmatiiviin sidokset, ompeleenpoistovälineet sekä steriilit taitokset. CVK- ja PICC-katetria poistettaessa on muistettava vaara ilmaembolian kehittymisestä. Potilas asetetaan Trendelenburgin asentoon. Ensin poistetaan katetrin juuresta ommel,
jonka jälkeen potilasta ohjataan hengittämään tasaisesti ja pitkään ulospäin tai
pidättämään hengitystä. Hengityksen pidättämisen tai uloshengityksen yhteydessä katetri vedetään tasaisesti ja rauhallisesti ulos välttäen turhia nykäyksiä.
Katetrin punktiokohtaa painetaan steriileillä taitoksilla muutaman minuutin ajan ja
sen jälkeen punktiokohta suojataan ilmatiiviillä sidoksella. Potilasta ohjataan yskäisemään ja samalla tulee seurata, vuotaako punktiokohta vielä verta. Jos tarkistuksen yhteydessä ilmenee vielä vuotoa, voidaan punktiokohdan päälle laittaa
hauli- tai hiekkapussi hetkeksi tai jättää muutaman tunnin ajaksi tyrehdyttämään
vuotoa. Poiston jälkeen potilaan tulee olla vuodelevossa vähintään tunnin ajan.
Usein katetrin kärki otetaan näytteeksi ja bakteeriviljely kuuluu usein rutiinitoimenpiteisiin. (Rautava-Nurmi ym. 2007, 91; Anttila ym. 2015.)
Midline-katetri poistetaan myös heti, kun ei ole enää tarvetta katetrin käytölle.
Midline-katetri poistetaan, kuten tavallinen perifeerinen kanyylikin. Katetrin poisto
aloitetaan irrottamalla kalvot kanyylin päältä varovaisesti. Kun kalvot on saatu irti,
katetri vedetään varovaisesti ulos, välttäen turhia nykäyksiä. Katetrin juuressa ei
yleensä ole ompeleita. Tarvittaessa poiston jälkeen voi laittaa kevyen painesidoksen tai pyytää potilasta painaan toisella kädellä pistoskohtaa. (Palanne & Nyholm
2017.)
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö
Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö. Se valikoitui menetelmäksi,
koska halusimme tehdä toimintaohjeen kirjallisen tuotoksen lisäksi. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on ammatillisesta näkökulmasta käytännön toiminnan opastaminen ja ohjeistaminen. Toiminnallinen opinnäytetyö suunnataan
käytäntöön omalle alalle ja se voi olla esimerkiksi opastus, ohjeistus tai ohje, kuten turvallisuusohjeistus tai perehdyttämisopas. Toteutustapa voi olla riippuen
koulutusalasta ja kohderyhmästä kansio, kirja, portfolio tai opas. On tärkeää, että
toiminnallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön raportointi ja sen toteutus. (Airaksinen & Vilkka 2003, 9.)
Toiminnallisen opinnäytetyön lopputuotoksena tuotamme oppaan digitaalisessa
muodossa. Digitaalinen opas on helposti ja nopeasti löydettävissä, jolloin opas
on kaikilla saatavissa. Digitaalista opasta on helppo päivittää tarvittaessa, jonka
vuoksi toimeksiantaja on myös digitaalisen oppaan kannalla.
Hyvä opinnäytetyön aihe on sellainen, jonka aihe kostuu siten, että sen avulla
pystyy luomaan yhteyksiä työelämään, syventämään taitoja ja tietoja jostain itseä
kiinnostavasta aiheesta sekä ylläpitämään suhteita aiempiin harjoittelupaikkoihin.
Opinnäytetyö on laaja prosessi, joka antaa tekijälleen kasvaa ammatillisesti, auttaa työllistymisessä sekä tukee urasuunnitelmia. Toiminnallisessa opinnäytetyöprojektissa pääsee peilaamaan taitoja ja tietoja senhetkiseen työelämään ja työelämän tarpeisiin. Toimeksiantajalla on myös suuri merkitys toiminnalliseen opinnäytetyöhön. Toimeksi annettu opinnäytetyö opettaa muun muassa projektinhallintaa, johon kuuluu tietyt toimintatavoitteet ja ehdot, tiimityö, aikataulutettu toiminta sekä täsmällisen suunnitelman tekeminen. (Airaksinen & Vilkka 2003, 16–
19.)
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5.2 Oppaan käytettävyyden arviointi
Opinnäytetyön ideaa miettiessä, Mehiläinen Länsi-Pohjan työntekijöiden keskuudessa heräsi idea tehdä käytännönläheinen opas CVK-, PICC- ja Midline- katetrien käytöstä päivittäiseen hoitotyöhön. Opinnäytetyön idea oli mielestämme
hyvä ja lähdimme ideaa toteuttamaan. Opas tulee tarpeeseen, sillä keskuslaskimokatetrit ovat hoitotyössä Länsi-Pohjan alueella vielä harvinaisempia, että suomenkielistä, näyttöön perustuvaa tietoa on niukasti ja jopa vaikeasti löydettävissä. Suunnitteluvaiheessa huomasimme myös melko pian, ettei teoreettista tietoa juurikaan ollut saatavilla. Emme kuitenkaan lannistuneet, vaan jatkoimme sinnikkäästi tiedon keruuta ja löysimme melko paljon luotettavaa tietoa eri lähteistä.
Olimme myös sähköpostilla yhteydessä Mehiläinen Länsi-Pohjan leikkaus- ja
anestesiaosastolle, josta saimme anestesiaylilääkäriltä paljon hyvää teoriatietoa
liittyen verisuonikatetreihin. Aikaisempia opinnäytetöitä on aiheesta melko vähän,
varsinkaan yhdistettynä CVK-, PICC- ja Midline- verisuonikatetrit samaan opinnäytetyöhön.
Oppaasta tehtiin mahdollisimman selkeä ja helppolukuinen, josta löytyy vain
oleellinen tieto käytännön hoitotyötä ajatellen (Liite 1. Opas keskuslaskimokatetrien käytöstä sairaanhoitajille. CVK-, PICC- ja Midline- verisuonikatetrit). Oppaassa on myös lisänä tärkeitä aiheita, joita sairaanhoitaja kohtaa keskuslaskimokatetri potilaan hoitotyössä. Konkretisoimme oppaan teoriatietoa havainnollistavilla kuvilla. Jotta opas olisi mahdollisimman helppolukuinen, käytimme oppaassa lyhyitä ja ytimekkäitä lauseita. Yhdessä työelämän ja opinnäytetyötä ohjaavan opettajan kanssa päätimme tehdä sähköisen oppaan, jotta opas pysyy
tallessa ja tarvittaessa tietoja voi päivittää ajantasaiseksi. Sähköinen opas on
myös tarvittaessa helppo tulostaa paperisena työpaikalle. Valmiista opinnäytetyöstämme ja oppaasta saimme hyvää palautetta opinnäytetyömme toimeksiantajalta. Opinnäytetyön ja oppaan käytettävyyttä arvioivat yhdessä osastonhoitaja
ja osaston sairaanhoitajat. Työntekijät kokivat opinnäytetyömme erittäin tarpeelliseksi ja opasta kuvailivat selkeäksi. Saimme palautetta myös siitä, että työstämme huomasi tarkkuuden ja huolellisuuden. Toimeksiantaja on tyytyväinen
opinnäytetyöhön ja kertoi käyttöoppaan varmasti tulevan osastolla käyttöön.
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5.3 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus
Tarkoitus on tuottaa opas eli hoito-ohje käytännön hoitotyöhön. Näin ollen on tärkeää, että oppaassa oleva tieto on ajankohtaista, tutkittua ja oikeaa tietoa. Lähteiden alkuperää ja luotettavuutta tuomme esille asianmukaisilla lähdemerkinnöillä, jolloin tiedon alkuperä on mahdollista tarkistaa. Opinnäytetyömme luotettavuutta lisää myös yhteistyö toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantaja Mehiläinen
Länsi-Pohja on hyväksynyt opinnäytetyön idean ja rohkaissut idean eteenpäin
viemisessä alusta asti. Koko opinnäytetyöprosessin ajan olemme toimineet luotettavasti toimeksiantosopimusta sekä opinnäytetyön eettisiä ohjeita noudattaen.
Opinnäytetyön tekemisessä vaaditaan tekijöiltä taitoa valita lähdeaineisto harkiten ja kriittisesti sekä syvää perehtyneisyyttä omaan aiheeseen. Monella alalla
tutkimustieto muuttuu nopeasti, joten valitsimme lähteiksi mahdollisimman tuoreita julkaisuja ja tutkimuksia. Käytettyjen lähteiden soveltuvuudella ja laadulla on
syvempi merkitys opinnäytetyön arvolle, kuin lähteiden lukumäärällä. Opinnäytetyön arvoa lisää merkittävästi myös plagioinnin välttäminen. Plagiointi on toisen
tutkijan ilmaisujen tai ajatusten esittämistä omissa nimissään, joka on tutkimuksen eettisiä pelisääntöjä vastaan. (Airaksinen & Vilkka 2003, 72–73, 76, 78.) Käytimme opinnäytetyössä lähteinä tutkittua, näyttöön perustuvaa tietoa niin kansainvälisistä kuin suomalaisistakin lähteistä. Kansainvälisten lähteiden suomentaminen oli haastavaa ja vei aikaa muun muassa sanastollisten haasteiden
vuoksi. Saimme kuitenkin suomennettua muutamia tutkimustuloksia mukaan
opinnäytetyöhön kielellisistä haasteista huolimatta. Lisäksi käytimme erilaisia hoitotyön internetsivuja sekä kirjoja. Useissa opinnäytetyön työvaiheissa olemme
käyttäneet apuna Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ohjeistusta.
Pohdimme oppaamme eettisyyttä muun muassa potilasturvallisuuden näkökulmasta. Terveydenhuoltolain kahdeksannessa pykälässä säädetään potilasturvallisuudesta (L 30.12.2014/1303). Kyseisen lain mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava hyviin toiminta- ja hoitokäytäntöihin sekä näyttöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava myös asianmukaisesti toteutettua, laadukasta ja
turvallista. Oppaan avulla sairaanhoitajat Länsi-Pohjan alueella pystyvät toimimaan edellä mainituilla kriteereillä. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 8 §.)
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Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, ja hänen tulisi kyetä ottamaan vastuu
omasta ja yhteisön toiminnasta sekä sen seurauksista. Sairaanhoitajan tulee
osata tehdä ratkaisuja, jossa pitää ottaa huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat. Usein myös toisen ihmisen hoitaminen vaatii inhimillistä lähestymistapaa
sairaanhoitajalta hoitotyöhön. Inhimillisyys on autettavan kunnioittamista, hänen
omien voimavarojensa tukemista ja mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään kaikissa olosuhteissa. Sairaanhoitajille on olemassa eettisiä ohjeita. Kansainvälinen
sairaanhoitajaliitto on luonut eettiset ohjeet sairaanhoitajille ja joista on kehittynyt
myös Suomen sairaanhoitajaliiton eettiset ohjeet. Ammattieettiset ohjeet edustavat normatiivista ammattietiikkaa. Ohjeet pyrkivät ohjamaan ammattikuntaa eettisesti hyvään ja oikeaan sekä välttämään väärää ja pahaa. Ohjeet ovat osa sairaanhoitajan peruskoulutusta. (Leino-Kilpi, Kulju & Stolt 2012, 51–59.)
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6 POHDINTA
CVK-, PICC- ja Midline- katetreja käytetään osana pitkäkestoista neste- ja lääkehoitoa. Neste- ja lääkehoito ovat merkittävässä roolissa osana sairaanhoitajan
työnkuvaa ja on tärkeää, että sairaanhoitaja tietää miten katetreja käytetään ja
hoidetaan, sillä sairaanhoitaja vastaa katetrien päivittäisestä hoidosta. Sairaanhoitajan toiminta ja aseptiikka vaikuttavat merkittävästi muun muassa keskuslaskimokatetrien infektioiden kehittymiseen. Opinnäytetyössä halusimmekin korostaa aseptiikan ja sairaanhoitajan käsihygienian merkitystä. Opinnäytetyön avulla
halusimme lisätä potilasturvallisuutta antamalla tietoa sairaanhoitajille CVK-,
PICC- ja Midline-katetrien hoitotyöstä tuottamalla hoito-ohjeen käytäntöön.
CVK-, PICC- ja Midline-katetrien hoitotyöstä löytyi teoreettista tietoa melko hajanaisesti, joten haasteita oli luotettavien lähteiden löytämisessä sekä johdonmukaisen, tiivistetyn tiedon kirjoittamisessa. Opinnäytetyömme luotettavuutta
tuomme esille asianmukaisilla lähdemerkinnöillä ja näin tiedon alkuperän lukija
voi halutessaan tarkistaa. Opinnäytetyötä tehdessä lainasimme paljon kirjallisuutta hoitotyöhön liittyen sekä olimme yhteydessä Mehiläinen Länsi-Pohjan leikkaus- ja anestesiaosastolle anestesiaylilääkäriin. Saimme anestesiaylilääkäriltä
ajantasaista tietoa siitä, mitä keskuslaskimokatetreja opinnäytetyön tekohetkellä
asennetaan Mehiläinen Länsi-Pohjassa potilaille. Tämä lisää oppaan luotettavuutta ja pystymme siten hoito-ohjeen myötä turvaamaan hoitotyön turvallisen
toteuttamisen sekä edistämään hoitotyön kehittämistä.
Opinnäytetyötä tehdessä olemme oppineet paljon uutta tietoa CVK-, PICC- ja
Midline-katetripotilaiden hoitotyöstä, aseptiikasta ja miten käytännön hoitotyössä
katetreja käsitellään. Opinnäytetyötä kirjoittaessa opimme pitkäjänteisyyttä,
suunnitelmallisuutta ja yhteistyötaitoja. Oppaan käyttötarkoituksena on tuoda Mehiläinen Länsi-Pohjan alueen sairaanhoitajille ajantasaista ja luotettavaa tietoa
keskuslaskimokatetreista. Koska hoito-ohje laadittiin tutkitun ja ajantasaisen tiedon pohjalta, kykenemme sen avulla parantamaan potilasturvallisuutta ja vahvistamaan hoitohenkilökunnan osaamista. Mehiläinen Länsi-Pohjan alueelle ei ole
aikaisemmin laadittu opinnäytetyötä tai opasta, jossa olisi käsitelty kaikkia kolmea keskuslaskimokatetrityyppejä, joten tämänkin perusteella voidaan todeta
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hoito-ohjeen olevan hoitotyöhön tarpeellinen. Selasimme myös Theseusta, eikä
senkään mukaan ole julkaistu aikaisempia opinnäytetöitä, joissa käsiteltäisiin
CVK-, PICC- ja Midline-katetreja yhdessä. Tämä lisää opinnäytetyömme ainutlaatuisuutta, ja tästä opinnäytetyöstä on varmasti hyötyä myös muissa hoitoyksiköissä.
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LIITTEET
Liite 1. Opas keskuslaskimokatetrien käytöstä sairaanhoitajille. CVK-, PICC- ja
Midline- verisuonikatetrit.
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