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 מידע והנחיות - (PICC LINEצנתר מרכזי מסוג פיק ליין )

 כאחד וגברים לנשים מתייחסת אך זכר בלשון הפניה

יקר,  מטופל  

  .ךחששותי את ולהפחית , צנתר מסוג פיק ליין ה שלהחדרהאופן את ו תהליךה את להבין לך שיעזור מידע לפניך

!המטפל צוותאל ה פנה  אנא שאלה בכל  

 מהו צנתר מסוג פיק ליין?

  דולים של הזרוע, בקרבת צנתר מרכזי המורכב מצינורית ארוכה, דקה וגמישה, המוחדרת לתוך אחד הוורידים הגפיק ליין הוא

 פני הכניסה לעלייה הימנית של הלבגדול ללקו המרוחק מגיע לווריד מרכזי המרפק, וח

 שבסיומו מצוי פקק.תן להבחין בחלקו הגלוי של הצנתר ני 

 

 למה משמש הצנתר?

  ם לאורך זמןווריד, ומסייע לקבל טיפוליה לאהצנתר מספק גישה קלה ונוחה 

 מעבדהחת דגימות דם לצורך בדיקות דרך בצנתר ניתן להחדיר נוזלים, תרופות, דם ומרכיביו, וכן לק 

  חוסך את אי הנעימות הכרוכה בדקירות מחט חוזרות ונשנות בוורידי הידייםהצנתר  

 הצנתר מאפשר לקבל טיפול ביתי . 

 

 לקראת החדרת הצנתר

  של הצנתר ההחדרהפעולת יש להיות בצום שעתיים לפני ביצוע 

 עותועל ניקיון הזר ולהקפידלהתקלח  יש 

 בחלוק ומצייד את המטופלנלקחו בדיקות דם בהתאם להוראות הרופא ש מוודא צוות המחלקה 

 בליווי משנע ממכון הרנטגן לביצוע פעולת רנטגן מכון הב (אנגיוגרפיה)רדיולוגיה פולשנית היחידה ל להמטופל נשלח א

 .ההחדרה

 החדרת הצנתר

  בהרדמה מקומית במכון הרנטגן רופא רדיולוג חדירמהצנתר את 

  על הסכמה לביצוע הפעולה חותםהסבר ושהמטופל מקבל רק לאחר  מבוצעת הפעולה  

  הצנתר(המחט שאליה מחוברת הצינורית )חדיר את מבצע הרדמה מקומית ומעורקים,  וסםיח חמנהזרוע,  מחטא אתהרופא 

  הצנתרצוני של יר את חלקו החפתוסיר את המחט וום, מצנתר במקהשלבדוק  כדיבצע שיקוף חזה מלאחר הפעולה, הרופא  

  בחבישה סטרילית לגוף הצנתר אחות מצמידה את  

  ,זמן רב נמשךהתהליך אינו בדרך כלל 

  כאב קל ולחץ בזרוענו יתכבהמשך  

  לשתות ולאכול אפשרלאחר הפעולה  

 למחלקה. בתום הפעולה, משנה משיב את המטופל 

 



 לאחר החדרת הצנתר

  ,דימום קל ושטף דם תת עוריף כאב קל בזרוע וא ,רגישות וחוסר נוחות בזרוע יתכנובמשך יום או יומיים  

 ההסיעוד במחלקה על כל שינוי בהרגשלדווח לצוות  חשוב 

  תמיסת האנטיביוטיקה ואחסונה ואופן של חיבור האופן הטיפול בצנתר, טכניקת  :הסבר מפורט על ניתןמהמחלקה השחרור לפני

  HOME CURE.או  טבע ביתי ת והאספקה של התמיסה מחבר

 

 בבית? לנהוגכיצד 

  יום לאחר החדרת הצנתרבמשך לתת מנוחה לזרוע 

 אין לרחוץ באמבט, לשחות בבריכה או לשהות בג'קוזי 

 יש להתקלח במקלחת בלבד ולכסות את אזור הצנתר בניילון נצמד ובפלסטר 

 יש להימנע מתנועות נמרצות בזרוע 

  בה הוכנס הצנתרשאין לשאת משאות כבדים ביד 

  רופא המשפחה לגבי פעילויות מותרותיש להתייעץ עם. 

 

  חריגים המחייבים פנייה לגורם רפואי מצבים

 :אחת מהתופעות הבאות במקרה שלבקופת החולים או לחדר מיון  יש לפנות לרופא מטפל

  צלסיוס מעלות 38-גבוה מוף גחום 

 קושי או קוצר בנשימה 

 כאב מקומי תחושת 

  החדרת הצנתר או לאורך הזרועשל תחושת חום, אודם או נפיחות באזור 

 סתימה של הצנתרחשד ל 

 יציאת הצנתר ממקומו באופן חלקי או מלא חשד או 

 קרע בצנתר 

 כמות גדולה של דמם ממקום ההחדרה הנספג בחבישה 

 בזמן מתן עירוי נזילה מסביב לצנתר. 

 מספרי טלפון חיוניים

 :08-8510251 טבע ביתי 

 HOME CURE :1-800-30-68-68  שעות ביממה(  24שירוץ והדרכה )יעוץ 

 

 

 המחלקה צוות - בריאות טובה בברכת
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