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Servei d’Oncologia

Informació per als portadors d’un catèter venós central
Aquest full va dirigit a les persones que com vostè porten
posat un catèter venós central. Té com a objectiu oferirvos una informació complementària i facilitar-vos el control
del catèter. Esperem que us sigui útil i us ajudi a tenir-ne
cura més fàcilment.

Per a què serveix?
Es pot utilitzar el catèter no sols per a l’administració de
quimioteràpia, sinó també, per a l’administració de tot
tipus de fluids, de contrast per proves diagnòstiques i
també per a l’extracció de mostres per a analítiques.

• Quan acudiu a un centre hospitalari informeu els profes-

Què és un catèter
venós central?
És un tub de dimensions i material tolerable per a
l’organisme que s’introdueix en una vena de suficient
grossor. L’accés a la vena acostuma a ser per sota la
clavícula. Prèviament a la punció per col·locar el catèter
s’anestesia la zona.
Aquests catèters estan dissenyats per un accés venós
repetit, fàcil i segur. El fet de dur col·locat un catèter no
implica que hagi de canviar els seus hàbits i activitats habituals, però, sí de seguir les recomanacions següents per
al bon manteniment.

sionals de que porteu un catèter.

Manteniment (heparinització)
Durant el temps que porteu el catèter haureu d’acudir a
l’hospital de dia cada setmana per heparinitzar-lo, i així,
evitar-ne l’obstrucció.

Poseu-vos en contacte
amb nosaltres
• Si es trenca el catèter
• Si ha sortit del seu lloc
• Si observeu que la zona del voltant del catèter està

Precaucions després
de la col·locació
24-48 hores després de la col·locació del catèter us podreu dutxar sense aixecar l’apòsit. Si l’apòsit s’ha mullat,
aixequeu-lo de baix a dalt amb cura i renteu la pell en
cercle (de dins cap enfora) amb una gasa amb aigua i
sabó. Esbandiu amb aigua i eixugueu amb compte amb
una gasa. Apliqueu clorhexidrina 2% i cobriu de nou la
zona amb un apòsit. (L’apòsit s’ha de canviar sempre
que estigui moll, brut o aixecat.)

envermellida, calenta, dolorosa o supura

• Si es deixen anar els punts que subjecten el catèter
• Si teniu febre
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