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(PORT-A-CATH)

Servei d’Oncologia

Informació per als portadors d’un reservori venós central (PORT-A-CATH)

Aquest full va dirigit a les persones que, com vostè, porten
posat un reservori venós central (port-a-cath®). Té com a
objectiu oferir-vos una informació complementària i facilitarvos el control del catèter. Esperem que us sigui útil i us ajudi
a tenir-ne cura més fàcilment.

Què és un port-a-cath?
És un sistema d’acces venós que consta de dues parts,
un catèter i una petita càpsula, que s’inplanta sota la pell
mitjançant una intervenció quirúrgica amb anestèsia local.
El lloc habitual d’implantació és la zona subclavicular.
Un cop implantat necessita poc manteniment i ofereix una
millor qualitat de vida als pacients.
El fet de dur col·locat un reservori no implica que hagi de
canviar els seus hàbits i activitats habituals, però, sí de
seguir les recomanacions per al bon manteniment.

Precaucions després
de la col·locació
24 hores després de la col·locació del reservori us podreu
dutxar i canviar l’apòsit. Haureu de rentar-vos la ferida cada
dia amb aigua i sabó, assecar-la acuradament i aplicar
clorhexidrina 2% amb una gasa.

Per a què serveix?
El port-a-cath® es pot utilitzar per a l’administració de
quimioteràpia, d’altres fàrmacs, contrast per proves
diagnòstiques i també per a l’extracció de mostres per
analítiques de sang.
• Quan acudiu a un centre hospitalari informeu els professionals de que porteu un reservori.

Manteniment (heparinització)
Si durant tres mesos no s’ha utilitzat el port-a-cath®, haureu
d’acudir a l’hospital de dia per heparinitzar-lo i així evitar-ne
l’obstrucció.

Poseu-vos en contacte
amb nosaltres
• Quan tingueu dolor a la zona on teniu el reservori i aquest
dolor s’estengui al pit o braç d’aquest costat.

• Si al braç del costat on porteu el reservori hi ha canvis de
coloració, inflamació...

• Temperatura corporal igual o superior a 38ºC.

Hospital de Dia d’Oncologia

Els punts es retiraran aproximadament als 15 dies o segons
prescrigui el cirurgià.

De dilluns a divendres de 8 a 21 h
Dissabtes de 9 a 13 h

No agafeu pes amb el braç del costat de la implantació del
reservori.
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