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PICC-line - perkutan inläggning utan friläggning
Faktaägare: Andreas Gårlin överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Janina Zehr
ST-läkare, Barn- och ungdomskliniken.
Perkutankateter (PICC-line) är en perifert inlagd central venkateter. Den används i
första hand vid lång planerad behandlingstid med infusion eller läkemedel
intravenöst.
Ingreppet utförs strikt sterilt. Det är fördelaktigt om två personer kan vara
sterilklädda och att en person som inte är sterilklädd hjälper till att stötta barnet (den
personen bär munskydd och OP-mössa).

1 Förberedelser

Se till att barnet nyligen har fått mat. Smärtlindra med Alvedon ca 30 minuter före
ingreppet. Ge 30% glukos per os i samband med ingreppet.
Barnet ska ligga på rygg med huvudet i neutral position eller något vridet åt den
sidan där PICC-linen läggs in.
Hitta en ven och mät längden: Välj en så stor ven som möjligt, bäst i armvecket.
Ulnara vener ska prioriteras. Ven på höger sida föredras eftersom riskerna för
komplikation är något större på vänster sida.
Mät längden från det förväntade insticksstället till strax under jugulum (se bild). Välj
kateterlängd, tänk på att den behöver vara en bit längre än den mätta längden, det
finns katetrar med längd på 20 eller 30 cm. 2 Ch-kateter passerar inte PVK:n. Om
man behöver en 2 Ch-kateter behöver den sättas genom att använda introducern
som finns med i förpackningen av 2 Ch-katetern eller via Seldingerteknik alternativt
via friläggning. De metoderna beskrivs inte i det här PM:et.
Bild 1
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Material:
Förråd:

Blått underlägg

Läkemedelsrum:

NaCl 0,9 %
Klorhexidinsprit 5mg/ml (lösning 2 mg/ml om < v28) – gärna
uppvärmd

Skåp 1:

1 x PICC-line kateter 1 Ch i adekvat längd

Skåp 2:

1 x måttband

Skåp 4:

3 x OP-mössor
3 x munskydd
1 x sterila öronpinnar
2 x Sterila handskar + 1 x sterila handskar i största storleken
1 x anatomisk pincett
1 x steril rak ögonsax

Skåp 5:

Sterila rockar
Sterila stora och små kompresser
3 sterila OP-dukar utan hål
1 x hålduk
1 x navelband

Skåp 6:

1 x Steristrip smal
1 x Steristrip bred
3 x gula PVK
2 x sterila förband (Tegaderm)
1 x rosa kanyl för att dra upp koksalt (18G)
1 x grön lång kanyl (21G)

Skåp 7:

1 x trevägskran
1 x Bionector
2 x spruta 2 ml
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Bild 3

2 Procedur

Mät längden från det förväntade insticksstället till strax under jugulum (se bild).
Lägg underlägget under barnets arm. Barnets arm bör spritas från handen upp till
axeln innan man klär på sig sterila kläder. Svep om armen med sterila kompresser
dränkta med klor-hexidinsprit.
Ta på sterila kläder, personen som ska spritar barnets arm en gång till tar på sig
dubbla handskar.
Duka upp material på bordet.
Fyll alla sprutor, trevägskran och kateter med NaCl 0,9 %
Sätt den mellanstora kanylen på en spruta.
Ta på en stor handske på din egen hand och grip genom hålduken barnets hand och
håll armen uppåt. Nu får man inte lägga ner barnets arm.
Personen som inte är sterilklädd tar bort de blöta kompresserna från barnets arm.
Personen med dubbla handskar spritar därefter hela armen en gång till. Dra
hålduken över armen och fäst den med breda steristrip. Dra den stora handsken
över barnets hand och fäst den med stora steristrip. Placera sterila dukar så att allt är
steriltäckt. Nu kan man lägga ner barnets arm.
Sätt PVK:n på stället därifrån du har mätt längden ifrån, stasa eventuellt försiktigt
med navelbandet. Ta katetern med pincetten och mata in den i PVK:n tills den
mätta längden ligger i hudnivån. Om man känner ett studsande motstånd har
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katetern antagligen svängt åt fel håll och hamnat i ett perifert kärl, prova att backa
katetern och justera läget av armen.
Om EKG-övervakning är på kan man ibland höra extraslag om katetern ligger
djupt. När katetern har matats in till önskad längd dras PVK:n försiktigt över
katetern. Den andra sterilklädda personen trycker med en steril öronpinne på
insticksstället för att hindra katetern att glida ut. Om det blöder ur insticksstället kan
man trycka med en steril öronpinne eller en steril kompress över området.
Rengör konen från blod genom att använda extrasprutan. Sätt PVK:n på den rosa
knappen på andra änden av katetern där den stannar kvar. Fixera katetern med en av
de smala Steristrip-tejparna. Dra ut ledaren ur katetern. Sätt på sprutan och
trevägskranen och spola.
Man måste nu spola regelbundet (förslagsvis en gång per minut) tills man har
kopplat på en infusion. Vid behov rengör armen med sterila kompresser.
Lägg katetern som en slynga på huden. Se till att det inte finns ett veck någonstans,
framför allt där PVK:n tar slut och se till att man kan se centimetermarkeringarna så
att man kan kontrollera kateterläget. Fixera slyngan med smala Steristrip, ej direkt på
insticksstället. Notera kateterläget.
Vira sterila kompresser runt armen och fäst dessa med Steristrip. Vänd de sterila
dukarna och förpacka barnets arm i dem så att armen bara har kontakt med den
sterila sidan av dukarna och den osterila baksidan vänds utåt.
Koppla dropp. Obs, innan kateterläget är kontrollerat får man inte koppla
hyperosmolära infusioner och inte heller ge mediciner.
Efter att kateterläget har kontrollerats via röntgen och vid behov korrigerats (obs,
man får bara backa men inte mata in katetern) får området läggas om med en
tegadermplatta (den får inte vara runt hela armen då det kan leda till strangulation).
Under PVK:n ska man lägga en liten bit av en steril kompress, så att det inte blir ett
tryck mot huden.

3 Vård av PICC-line katetern

Området ska kontrolleras regelbundet (en gång per pass). Rodnad eller förhårdnad?
Insticksstället behöver vara synligt. Rutinmässiga regelbundna omläggningar behövs
inte. Om man behöver göra en omläggning görs det under sterila former: Ta bort
kompress och Steristrip. Desinfektera med klorhexidin från insticksstället och utåt,
samt hela katetern och huden runt omkring. Byt den kvarvarande Steristriptejpen till
en ny steril tejp. Desinfektera området och låt lufttorka. Gör en liten ögla av
kateterslangen, låt den inte korsa sig själv. Sätt en liten bit steristrip på för att hålla
katetern på plats. Fäst en bit tegaderm över.
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Prover får inte tas från PICC-line med storlek 1 Ch, kan dock övervägas från 2 Ch.
Det måste vara en infusion kopplad till PICC-linen med en hastighet på minst 0,5
ml/timme. Man kan överväga tillsats av heparin. Antibiotika-profylax används oftast
i samband med PICC-line, men behovet får diskuteras individuellt. PICC-line
katetern får som grund maximalt behållas i 4 veckor. Vid undantag är det extra
viktigt med kontroller.
Bildkällor:
Bild 1: https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/matstrupeoch-magsack/stockholm-gotland/stod-vid-information/7.-lakemedel-centralvenkateter.pdf
Bild 2: https://www.vygon.ch/produkte/premicath_1495_001261153
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare
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