


 Надійний венозний доступ 

 Швидке і ефективне введення точної 

дози лікарського препарату 

 Економія часу медичного персоналу, 

що витрачається на венопункції при 

частих внутрішньовенних ін'єкціях 

 Мінімізація психологічного 

навантаження на пацієнта 

 Рухова активність і комфорт пацієнта 



 1. Замісне введення рідини для запобігання 

дегідратації; переливання крові; 

детоксикаційна терапія 

 2. Проведення внутрішньовенної анестезії 

 3. Тривала інфузія ліків : антибіотиків, 

гормонів, хіміопрепаратів та ін.  

 4. Парентеральне харчування 

 5. Забір крові для дослідження 



  Абсолютних протипоказань до катетеризації 
периферичних вен, немає. Є умови, які забороняють 
пунктирувати вену в даній ділянці, або вказують на 
перевагу центрального венозного доступу: 

 · Введення розчинів і лікарських засобів, що 
викликають роздратування судинної стінки 
(наприклад, розчини з високою осмолярністю); 

 ·  Переливання великих обсягів крові та її 
компонентів; 

 ·  Необхідність швидкої інфузії (зі швидкістю понад 
200 мл/хв.); 

 ·  Всі поверхневі вени руки не візуалізуються і не 
пальпуються після накладення джгута; 

 .  Наявність в місці катетеризації флебіту або 
запалення м'яких тканин 



 Тефлон (FEP) 
  Позитив канюлі - низький коефіцієнт 
поверхневого тертя. За рахунок цього 
забезпечується швидка безболісна пункція. 
Рекомендовані терміни перебування в вені: 
48-72 години. Нестійкі на вигин (при 
декількох повторних перегинах канюлі 
можливий перелом канюлі з її 
фрагментацією). ПВК з даного матеріалу 
підходять для більшості випадків. 
Забезпечення надійного венозного доступу, 
особливо в умовах надання швидкої 
медичної допомоги 

 Торгові марки: Vasofix, Romed 



Політетрафторетилен (PTFE) 

 

 Низький коефіцієнт поверхневого тертя 

поєднується з дещо більш кращою гнучкістю 

канюлі. Рекомендовані терміни перебування 

канюлі у вені: 48 - 72 години 

 

Торгові марки: BD Venflon, BD Neoflon, KDM 



Поліуретан 

 Дуже м'який, ніжно взаємодіє з внутрішньою 

стінкою вени. Але, м'якість матеріалу катетера 

може перешкоджати зручною його установці. 

Рекомендується перед постановкою помістити 

ПВК на кілька хвилин в холодильник: матеріал при 

охолодженні стане твердим, а після установки 

набуде необхідної м'якість. Рекомендовані 

терміни перебування в вені ПВК з поліуретану: 48 - 

72 години. Поліуретан не володіє настільки 

гладкою поверхнею, як тефлон і в зв'язку з цим 

шанс утворення тромбу на даному ПВК вище ніж 

на тефлоновому 

 

Торгові марки: Delta Ven 



Віалон (BD Vialon™) 

 

 Одна з форм поліуретану. Поверхня 

катетера дуже гладка, на відміну від 

звичайного поліуретану. За рахунок 

останнього ризик утворення тромбу на ПВК 

не перевищує ризик утворення тромбу на 

катетері з тефлону. Термопластичність 

аналогічна поліуретану. Рекомендовані 

терміни перебування в вені: 72 години. 

Канюлі з даного матеріалу рекомендовані 

для застосування в педіатрії, а також у 

пацієнтів з крихкими склерозірованими 

венами 

Торгові марки: BD Venflon Pro, BD Insyte, BD Adsyte 

 



Катетери належать до виробів «single-use» 

(одноразового використання), вони 

повинні задовольняти вимогам: 

*   Катетери повинні бути стерильними, 

апірогенними, нетоксичними, 

біосумісними  і  гіпоалергенними 

*    Голка повинна бути гострою, 

пружною, без задирок 

*   Заглушка не повинна самовільно 

від'єднуватися від втулки катетера 

*   Кришка ін'єкційного порту повинна 

відкриватися і закриватися без 
докладання зусиль   



 Всі ПВК діляться на портативні (з 

наявністю додаткового ін'єкційного порту) 

і непортативні (без порту). На території 

Європи, в тому числі і в Україні, 

найбільшого поширення набули портативні 

ПВК 



    На особливу увагу заслуговують 

педіатричні ПВК (24 - 26G) за наявністю у 

них Ін'єкційного порту. Вважається, що 

дані розміри ПВК не повинні мати порту, 

так як вони, як правило, застосовуються 

на венах дуже малого діаметру і  

"гідроудар",  який виникає при відкритті 

порту може призвести до розриву вени 



 Крім того, при виборі ПВК варто звернути 

увагу на такі  їх особливості: 

На трім і форму заточки кінчика голки канюлі. 

Трімом називається відстань від початку зрізу 

голки до початку катетеру 

 При дуже великому трімі типовим 

ускладненням  є наскрізний прокол вени 

 Якщо трім дуже малий (катетер 

починається відразу за початком зрізу 

голки) типовим ускладненням є 

деформація катетеру в "гармошку".  

 Перед установкою ПВК не варто знімати 

катетер з голки, так як, особливо при 

малих розмірах, це порушує трім 

трім 



     Згідно з прийнятою системою 

вимірювань в Американській асоціації 

виробників медичного 

інструментарію зовнішній діаметр 

катетеру (голки) подають в гейчах 

(gauge - G). Розміри ПВК в G, в мм і 

галузі застосування наведені в 

наступній таблиці 



Виды катетеров 

Колір Розміри Пропускна 

здатність ПВК 

Газузь застосування 

Оранжевий 14G 

(2,0 х 45 мм) 

270 мл/хв. Швидке переливання великих об'ємів 

рідини або препаратів крові 

Сірий 16G 

(1,7 х 45 мм) 

180 мл/хв. Швидке переливання великих об'ємів 

рідини або препаратів крові 

 

Білий 17G 

(1,4 х 45 мм) 

125 мл/хв. Переливання великих об'ємів рідини 

або препаратів крові 

Зелений 18G 

(1,2 х 32-45 мм) 

80 мл/хв. Пацієнти яким проводиться 

переливання препаратів крові 

(еритроцитарної маси), або рідини в 

плановому порядку 

Розовий 20G 

(1,0 х 32 мм) 

54 мл/хв. Пацієнти , яким проводиться  тривала 

внутрішньовенна терапія 

Голубий 22G 

(0,8 х 25 мм) 

31 мл/хв. Пацієнти , яким проводиться  тривала 

внутрішньовенна терапія 

 (педіатрія, онкологія) 

Жовтий 24G 

(0,7 х 19 мм) 

13 мл/хв. Діти, новонароджені, 

тонкі склерозовані вени 

Фіолетовий 26G 

(0,6 х 19 мм) 

 

12 мл/хв. Діти, новонароджені, 

тонкі склерозовані вени 

 





 Стандартний набір для катетеризації 

периферичної вени: 

 1. лоток 

 2. стерильні ватяні кульки і серветки 

 3. лейкопластир або фіксуючий пластир 

 4. шкірний антисептик 

 5. периферичні внутрішньовенні 

катетери (ПВК) декількох розмірів 

 6. джгут 

 7. стерильні рукавички 



Периферичні венозні катетери призначені для установки 
тільки в периферичні вени 

 Пріоритети по вибору вени для пункції: 

 1. Вени, які добре візуалізуються, з добре розвиненими 
колатералями 

 2. Вени з не домінуючої сторони тіла (у правшів - ліва, у 
лівшів - права) 

 3. Спочатку використовувати дистальні вени 

 4. Використовувати вени м'які та еластичні 

 на дотик 

 5. Вени з боку, протилежного оперативному втручанню 

 6. Вени з найбільшим діаметром 

 7. Наявність прямої ділянки вени по 

  довжині відповідної довжині канюлі 

 

 

 

Найбільш підходящі для установки ПВК вени і зони (тильна 
сторона кисті, внутрішня поверхня передпліччя) 

http://darjangola.org.ua/wp-content/uploads/2010/10/katet8.jpg


   Вважаються непридатними для катеризації  вени: 

 

 1. Вени нижніх кінцівок 
 2. Місця вигинів кінцівок 

 3. Раніше катетерізовані вени 

 4. Вени, розташовані близько до артерій 

 5. Серединна ліктьова вена (Vena mediana cubiti) 

 6. Вени долонної поверхні кисті 

 7. Вени на кінцівці, на якій проводились хірургічні     
втручання або хіміотерапія 

 8. Вени пошкодженої кінцівки 

 9. Поверхневі вени, які погано візуалізуються  
 10. Тендітні і склерозовані вени 

 11. Області лімфааденопатій 

 12. Інфіковані ділянки і ділянки пошкодження шкіри 

 13. Глибоко розташовані вени 

  



При виборі катетера необхідно 
орієнтуватися на наступні 

критерії: 

 1. діаметр вени 

 2. необхідна швидкість 
введення розчину 

 3. потенційне час 
знаходження катетера в вені 

 4. властивості розчину, що 
вводиться 

 5. катетер ні в якому разі не 
повинен повністю 
закупорювати вену 

Ккатекатетер 

маленького розміру 

   добре розведення  

         катетер  

великого розміру  

погане розведення 



1. Обробіть руки  

2. Зберіть стандартний набір для катетеризації вени 

3. Перевірте цілісність упаковки та термін зберігання обладнання 

4. Переконайтеся, що перед Вами той хворий, якому призначена 
катетеризація вени 

5. Забезпечте хороше освітлення, допоможіть пацієнтові знайти 

зручне положення 

6. Роз'ясніть пацієнту суть майбутньої процедури, створіть 

атмосферу довіри, надайте можливість задати питання, об’ясніть  

пацієнту  переваги даного місця постановки катетеру 

7. Приготуйте  в  зоні  легкої  досяжності  контейнер для утилізації 

гострих предметів 

8. Накладіть джгут на 10-15 см вище передбачуваної зони 
катетеризації 

9. Попросіть пацієнта стискати і розтискати пальці кисті для 

поліпшення наповнення вен кров'ю 



 
 10. Виберіть вену шляхом пальпації 

 11. Зніміть джгут 

 12. Повторно обробіть руки антисептиком і 
надіньте рукавички 

 13. Накладіть джгут на 10-15 см вище обраної зони 

 14. Обробіть місце катетеризації шкірним 
антисептиком протягом 30-60 секунд, дайте 
висохнути самостійно; НЕ ПАЛЬПУЙТЕ ВЕНИ ВДРУГЕ ! 

 15. Зафіксуйте вену, притиснувши її пальцем нижче 
передбачуваного місця введення катетера 

 16. Візьміть катетер обраного діаметру 

 17. Переконайтеся, що зріз голки ПВК знаходиться у 
верхньому положенні 

 18. Введіть катетер на голці під кутом до шкіри 15 
градусів, спостерігаючи за появою крові в 
індикаторній камері 



 19. При появі крові в індикаторній камері подальше просування 
голки необхідно зупинити 

 20. Зафіксуйте голку-стилет, а канюлю повільно до кінця 

зрушуйте з голки в вену (голка-стилет повністю з катетера поки 

не видаляється) 

 21. Зніміть джгут. НЕ ВВОДЯТЬ ГОЛКУ В КАТЕТЕР ПІСЛЯ СМІЩЕННЯ 

ЙОГО З ГОЛКИ У ВЕНУ 

 22. Пережміть вену на протязі, для зниження  кровотечі  і 

остаточно видаліть голку з катетера;  викидайте  голку  з 

урахуванням  правил безпеки 

 23. Зніміть заглушку з захисного чохла і закрийте катетер і 

приєднайте інфузійну систему 

 24. Зафіксуйте катетер на кінцівці 

 25. Зареєструйте процедуру катетеризації  вени, згідно  вимог  

лікувального  закладу 

 26. Викидайте відходи відповідно до правил техніки безпеки і 

санітарно-епідеміологічного режиму 



 1. Кожне з'єднання катетеру - це можливість  для проникнення 

інфекції. Уникайте багаторазового дотику руками до обладнання, 

працюйте тільки в стерильних рукавичках 

 2. Частіше міняйте стерильні заглушки 

 3. Відразу після введення антибіотиків, концентрованих розчинів 

глюкози, препаратів крові промивайте катетер невеликою кількістю 

фізіологічного розчину 

 4. Слідкуйте за станом фіксуючої пов'язки і міняйте її при забрудненні, 

не рідше раз в три дні 

 5. Регулярно оглядайте місце пункції з метою раннього виявлення 

УСКЛАДНЕНЬ: поява набряку, почервоніння, місцеве підвищення 

температури, непрохідність катетеру, підтікання, а також  хворобливі 

відчуттях при введенні препаратів… 

 6. При зміні лейкопластирної пов'язки забороняється користуватися 

ножицями. Існує небезпека для катетера бути відрізаним, що 

призведе до потрапляння його в кровоносну систему 

 7. Промивання катетеру повинно проводитися до і після кожного 

сеансу інфузії гепаринизованим розчином (5 мл ізотонічного розчину 

хлориду натрію +2500 ОД гепарину) через порт 



 Незважаючи на те, що катетеризація 
периферичних вен значно менш 
небезпечна процедура в порівнянні з 
катетеризацією центральних вен, вона 
несе в собі потенціал ускладнень, як і 
будь-яка процедура, що порушує 
цілісність шкірного покриву. Більшості 
ускладнень можна уникнути, завдяки 
гарній маніпуляційній техніці медичної 
сестри, суворого дотримання правил 
асептики і антисептики і правильному 
догляду за катетером 

 



 Для попередження повітряної 
емболії необхідно видалити 
повністю повітря з усіх заглушок, 
додаткових елементів і 
«крапельниці» перед приєднанням 
до ПВК, а також припинити 
вливання до того, як флакон або 
пакет з розчином лікарського 
засобу повністю запустіє  

 Важливу роль відіграє надійна 
герметизація всієї системи  
 Ризик виникнення повітряної 
емболії при периферійній 
канюлізаціі обмежується 
позитивнним периферійним 
венозним тиском (3-5 мм вод. ст.).  



 Слід уникати венепункції нижніх кінцівок, а 

також застосовувати мінімально можливий діаметр 

ПВК, що забезпечує безперервне обмивання кров'ю 

кінчика катетеру, який знаходиться у венірозд 

Тромб може відірватись 

Клапан може 

розділити 

тромб  

Тромботичні маси 

 



 Слід використовувати асептичну техніку 
установки ПВК; вибирати мінімально 
можливий його розмір для досягнення 
необхідних обсягів інфузії; надійно фіксувати 
катетер для попередження його руху в вені; 
забезпечити адекватне розчинення 
лікарських засобів перед введенням і їх 
введення з відповідною швидкістю 



  Гематома може утворитися в результаті 
витікання крові з вени в тканини, які прилягають 
до катетера. Це може статися в результаті 
невдалої пункції вени безпосередньо в момент 
постановки ПВК, або в результаті наступного 
видалення катетера. Тому, щоб уникнути 
утворення гематоми, обумовленої 
встановленням ПВК, необхідно забезпечити 
адекватне наповнення вени кров’ю, а також 
ретельно вибрати місце встановлення катетеру. 
Не робити венепункцію слабо контурованих  
судин. Утворення гематоми при видаленні 
катетера можна уникнути, якщо притиснути 
місце венепункції протягом 3-4 хвилин після 
видалення ПВК. Також можна підняти кінцівку. 


