
ZKZ-EK (zain-kateter zentralek) BEHAR DITUZTEN ZAINTZAK
DUE Inmaculada Elizari Roncal, DUE Iratxe Crespo Leorza



AURKIBIDEA

• Zain-kateter zentral motak

• Zain-kateter zentralen ezaugarriak

• 1. PICC
• Zaintza nagusiak
• Asteroko sendaketa
• Garbiketa, heparinizazio-zigilatzea
• Kateterraz gain

• 2. Kateter tunelizatua
• Zaintza nagusiak
• Asteroko sendaketa
• Garbiketa, heparinizazio-zigilatzea

• 3. Larruazalpeko erreserborioa
• Asteroko sendaketa
• Garbiketa, heparinizazio-zigilatzea
• Orratz-aldaketa

• Konplikazioak
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IRAUPEN LUZEKO ZAIN-KATETER ZENTRAL 
(ZKZ) MOTAK

PICC Tunelizatua Larruazalpeko erreserborioa

ETXEKO NUTRIZIO PARENTERALERAKO ARAU OROKORRA: 
GUTXIENEKO KALIBREA, GUTXIENEKO ARGI-KOPURUA
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IRAUPEN LUZEKO ZKZen EZAUGARRI NAGUSIAK (I)
Kateter-mota Abantailak Eragozpenak

PICC -Erabiltzeko ez da larruazala ziztatu behar

-Erraz jartzen eta kentzen da (solairuan egin dezakete EUDek)

-Koagulazioan aldaketa txikiak eginez jar daiteke

-Aldi luzeetan ez erabiltzeko aukera dago eta mantentze eskasa 

behar du

-Kostu global txikiagoa dakar

-Kanpoko atal bat konpontzeko aukera ematen du

-Mugimenduak nolabait mugatzen ditu (pisuak 

kargatzea,

jarrerak)

-Errazagoa da halabeharrez tiratzea

-Gorputz-irudia distortsionatzen du

-Trakzioagatik irteteko arriskua dago

-Ez da gomendatzen uretan murgiltzea

Tunelizatua -Erabiltzeko ez da larruazala ziztatu behar

-Kanpoko atal bat konpontzeko aukera ematen du

-Fibrosiaren ostean zaila da larruazalpeko tuneletik ateratzea

-Gorputz-irudia distortsionatzen du

-Jarduerak mugatzen ditu

-Infektatzeko arriskua areagotzen du

-Ebakuntza-gelan jarri eta kendu behar da

-Ez da gomendatzen uretan murgiltzea

Larruazalpeko

erreserborioa

-Gorputz-irudia gutxi distortsionatzen du

-Ez du gizarte- edo kirol-jarduerarik eragozten

-Infektatzeko arrisku txikiagoa dakar

-Aldi luzeetan ez erabiltzeko aukera dago eta mantentze eskasa 

behar du

-Zaila da ateratzea

-Aldizka Gripper orratzaz ziztatu behar da

-Ebakuntza-gelan jarri eta kendu behar da

-Kostu global handiagoa dakar
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Adina Zilborreko 
kateterrak

PICC Tunelizatuak Larruazalpeko
erreserborioak

<1 urte Jaioberriengan
2,5 Fr (30 cm)

3,5-8 Fr (40 cm)
IRAUPEN LABURRA

1-3 Fr
Argi 1-2

-Broviac: 2,7-6,6 Fr (argi 1)
-Groshong: 3,5-5,5 Fr (argi 1), 5 Fr (argi 2)

gutxitan erabiltzen dira

1-3 urte - 3-5,5 Fr
Argi 1-2

-Broviac: 2,7-6,6 Fr (argi 1)
-Groshong: 3,5-5,5 Fr (argi 1), 5 Fr (argi 2)

hobe kateterrak

Eskola-umeak
(4-11 urte)

- 4-5,5 Fr
Argi 1-2

-Broviac: 2,7-6,6 Fr (argi 1)
-Groshong: 5,5-8 Fr (argi 1), 5 Fr (argi 2)

6-6,6 Fr

Nerabeak - 4-6 Fr
Argi 1-2

-Hickmann: 9,6 Fr (argi 1), 7 eta 9 Fr (argi 2)
-Groshong: 5,5-8 Fr (argi 1), 5 Fr (argi 2)

6, 6,6, 8, 9 Fr

Helduak - 4-6 Fr
Argi 1-2

-Hickmann: 9,6 Fr (argi 1), 7 eta 9 Fr (argi 2)
-Groshong: 7-8 Fr (argi 1), 9,5 Fr (argi 2)

6, 6,6, 8, 9 Fr
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IRAUPEN LUZEKO ZKZen EZAUGARRI NAGUSIAK (II)



1-PICC
• Ingelesezko siglen izena (Peripherally Inserted Central Catheter).

• Txertatze periferikoko kateter zentrala da.

• Argi 1 edo gehiago eduki ditzake, eta zenbait marka daude
merkatuan.

• Ezaugarri bereziak (izena, lodiera, materiala, argi-kopurua, jarri
den data) kateterraren identifikazio-dokumentazioan eta historia
klinikoan jaso behar dira.

• Kateterrak zenbait argi badauzka, horietako bat nutrizio
parenterala emateko gordeko dugu.

• Kateterra anestesia lokalarekin ipintzen dute erizaintza,
anestesia edo erradiologia interbentzionistako taldeetako
profesionalek, eta zure zentroko pertsonal sanitarioak ondo
erabiltzeko eta funtzionatzeko behar diren ZAINTZAK irakatsiko
dizkizu.
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ZAINTZA NAGUSIAK

Garbitu eskuak PICCaren edozein alde ukitu aurretik eta 
ostean.

Bete zure zentroak sendaketei dagokienez ematen 
dizkizun jarraibideei.

Ez egin lanik leku zikinetan: ortuan, ukuiluetan, 
igeltserotza-lanak, etab.

1.1. Saihestu infekzioa

Bai kateterrak bai aposituak lehor geratu behar dute. 
Dutxatzean, zona sukaldeko film gardenez bil dezakezu, 
zenbait itzuli emanez, urik sar ez dadin.

 Apositua bustitzen bada, aldatu berehala.
 Ez murgildu besoa uretan: ezingo zara itsasoan bainatu, 

ezta igerilekuan ere; ur horiek kutsatuta egon daitezkeela 
jotzen da. Gainera, igeriketaren ondorioz PICCa
halabeharrez irten liteke. 

1.2. Mantendu PICCaren
linea lehor
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Ez erabili objektu ebakitzaile edo zorrotzik (artazirik,
hortzik...) kateterretik hurbil.
Animaliekin bizi bazara, bereziki babestu behar duzu zona 

hori atzamarkadak, haginkadak, etab. saihesteko.
Ez utzi kateterra askatasunez zintzilik egotea. Beti mailaz edo 

bendaz estalita eraman behar duzu, halabeharrez aterarazi 
ahal duten tiraldiak saihesteko. Kontuz ibili arropa janztean 
eta eranztean.
Gomendatzen da belaunak tolestuz makurtzea, bizkarrezurra 

tolestu beharrean, bizkarra zuzen eta burua jasota izanez. 
Bermatu oinak aulki edo taburete batean lokarriak lotzeko.
Ez da aholkatzen PICCa jarrita dagoen besoan arteria-presioa 

hartzerik edo odola ateratzerik. 

1.3. Ez egin kalterik 
PICCaren lineari

Erabili PICC linea duen besoa ohiko jardueretan, baina 
saihestu eragozpenak sortzen dizkizun edozein jarduera.
Saihestu gehiegizko mugimenduak eskatzen dituzten 

jarduerak edo ariketak. Ez jaso 4 kg baino gehiagoko ezer 
PICC kateterra txertatuta duen besoaz.

1.4. Tronbosi-
prebentzioa
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ASTEROKO SENDAKETA
-Oro har, astean behin egin behar da, baina maizago egin behar duzu apositua bustitzen edo zikintzen bada.
-Aztertu apositua egunero.
-Sendaketak esterila izan behar du (garbitu ondo eskuak manipulatu baino lehen, BETI).
-Ur-klorhexidina (% 0,5 baino gehiagoko kontzentrazioak) lehen aukerako antiseptiko gisa.
-Apositu oklusiboak gardena izan behar du.
-Astero aldatuko dira apositua, biokonektorea (errefluxuaren aurkako tapoia edo biosegurtasun-tapoia) eta 
kateterrari eusteko gailua.
-Aholkatzen da antibiotikoak, antiinflamatorioak edo kortikoideak dituen ukendu edo kremarik ez erabiltzea 
txertatze-gunean.
-Asteroko sendaketa etxean egingo baduzu, ziurtatu zuk edo senideetako batek badakizuela prozedura egiten, 
teknika esteril bati eta zure erreferentziako zentroko protokoloari jarraituz.
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GARBIKETA ETA HEPARINIZAZIO-ZIGILATZEA
-BETI, nutrizio parenterala deskonektatu eta berehala. Prozedura kateterraren argi guztietan egin behar da.
-Garbitu eskuak manipulatu aurretik eta ostean.
-Garbitu biokonektorea (errefluxuaren aurkako tapoia edo biosegurtasun-tapoia) ur-klorhexidinaz xiringa konektatu baino 
lehen.
-Utzi lehortzen 30 segundoz.
-Garbitu kateterra 10 cc % 0,9ko kontzentrazioko serum fisiologikoaz, 10 cc-ko xiringaz (INOIZ EZ TXIKIAGOAZ).
-Heparinizatu/zigilatu 3 ml 20 IU/ml-ko heparinaz (Fibrilin®), 10 cc-ko xiringa batean (INOIZ EZ TXIKIAGOAN) kargatuta, 
presio positiboko edo push-stop teknikaz (zentimetroz zentimetro presioa eginez). Zure zentroan aginduko dizute 
heparinizazioaren maiztasuna.
-Zigilatzen bukatzeko, EGIN PRESIO POSITIBOA (sartu azken 0,5 cc-ak, matxarda itxi bitartean), odola kateterra atzera 
ez isurtzeko eta tronborik eratu ahal ez izateko.

Kentzea

Medikuak edo zaintzez arduratzen den erizainak esango dizu noiz den kentzeko edo ordezteko une egokia.
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ZAIN-KATETERRAZ GAIN
• 1. Kateterra larruazalari lotzeko gailua:

berariazko euskailuak (Stat-lock® edo Grip-
lock® motakoak) erabiltzea aholkatzen da.

• 2. Ertz indartuak dituen apositu gardena:
kateterraren txertatze-gunea estaliko du.
Gardena izan behar du, txertatze-gunea
aztertu ahal izateko. Astero aldatuko da (edo
maizago, bustitzen edo hondatzen bada).

• 3. Mikrobioen aurkako apositua: zentro
batzuetako ohiko protokoloaren arabera,
mikrobioen aurkako aposituak jartzen dira
kateterraren txertatze-gunearen inguruan.

• 4. Biokonektorea (errefluxuaren aurkako
tapoia): kateterraren muturrean konektatzen
da eta astean behin aldatzen da
(aposituarekin eta euskailuarekin batera).

1

4

2

3
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2. KATETER TUNELIZATUA
•Eskuarki toraxean (gutxitan abdomenean) txertatutako kateterra,
zaineko txertatze-gunearen eta larruazalaren arteko larruazalpeko
ibilbidea egiten duena.

•Kateterrari atxikitako drakonezko (esponja) zorro batek erreakzio
inflamatorioa eragiten du larruazalpeko tunelean; gero, fibrosiak
kateterra finkatzen du eta infekzio-arriskua murrizten du.

•Kateterra anestesia lokalarekin ipintzen dute anestesia, kirurgia
edo erradiologia interbentzionistako profesionalek, eta zure
zentroko pertsonal sanitarioak ondo erabiltzeko eta funtzionatzeko
behar diren ZAINTZAK irakatsiko dizkizu.

•Zenbait marka daude merkatuan. Oro har, helduentzat Hickman®
erabiltzen da gehien, eta haurrentzat, Broviac®.

•Kateterrak zenbait argi badauzka, horietako bat nutrizio
parenterala emateko gordeko dugu.
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KATETER TUNELIZATUAREN OINARRIZKO ZAINTZAK

• Mantendu kateterraren tokia ahalik eta garbien infekzioa saihesteko.
• Jarri ostean, larruazalpeko bideak zenbait egun behar izango ditu

orbaintzeko. Ez tiratu kateterretik. Kontuz ibili arropa janztean eta
eranztean.

• Ez murgildu bainuontzian, ezta igerilekuetan ere.
• Dutxatzen zarenean, estali kateterraren toki osoa apositu batez.
• Kateterraren tokitik odola badarizu edo kateterra irteten bada, egin

presioa tokian eta zoaz larrialdietara.
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ASTEROKO SENDAKETA 

• Oro har, astean behin egin behar da, baina maizago egin behar duzu apositua bustitzen edo zikintzen bada.

• Aztertu apositua egunero.

• Sendaketak esterila izan behar du (garbitu ondo eskuak manipulatu baino lehen, BETI).

• Ur-klorhexidina (% 0,5 baino gehiagoko kontzentrazioak) lehen aukerako antiseptiko gisa.

• Apositu oklusiboak gardena izan behar du.

• Astero aldatuko dira apositua eta biokonektorea (errefluxuaren aurkako tapoia edo biosegurtasun-tapoia).

• Aholkatzen da antibiotikoak, antiinflamatorioak edo kortikoideak dituen ukendu edo kremarik ez erabiltzea 
txertatze-gunean.

• Asteroko sendaketa etxean egingo baduzu, ziurtatu zuk edo senideetako batek badakizuela prozedura egiten, 
teknika esteril bati eta zure erreferentziako zentroko protokoloari jarraituz.
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GARBIKETA ETA HEPARINIZAZIO-ZIGILATZEA
• BETI, nutrizio parenterala deskonektatu eta berehala. Prozedura kateterraren argi guztietan egin behar da.

• Garbitu eskuak manipulatu aurretik eta ostean.

• Garbitu biokonektorea (errefluxuaren aurkako tapoia edo biosegurtasun-tapoia) ur-klorhexidinaz xiringa konektatu baino lehen.

• Utzi lehortzen 30 segundoz.

• Garbitu kateterra 10 cc % 0,9ko kontzentrazioko serum fisiologikoaz, 10 cc-ko xiringaz (INOIZ EZ TXIKIAGOAZ).

• Heparinizatu/zigilatu 3 ml 20 IU/ml-ko heparinaz (Fibrilin®), 10 cc-ko xiringa batean (INOIZ EZ TXIKIAGOAN) kargatuta, presio 
positiboko edo push-stop teknikaz (zentimetroz zentimetro presioa eginez). Zure zentroan aginduko dizute heparinizazioaren 
maiztasuna.

• Zigilatzen bukatzeko, EGIN PRESIO POSITIBOA (sartu azken 0,5 cc-ak, matxarda itxi bitartean), odola kateterra atzera ez isurtzeko eta 
tronborik eratu ahal ez izateko.

• Groshong® kateterrak errefluxuaren aurkako ixte-sistema daukanez, ez du ohiko heparinizazio-mantentzerik eskatzen. Mota 
horretako kateterra badaukazu, galdetu zure taldeari zein protokolori jarraitu behar diozun.

Kentzea

Medikuak edo zaintzez arduratzen den erizainak esango dizu noiz den kentzeko une egokia. Ezarri

bezala, gailua ebakuntza-gelan kenduko da, anestesia lokalarekin.
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3. LARRUAZALPEKO 
ERRESERBORIOA
•Gailu hori, oro har, toraxean ezartzen da (batzuetan,
besaurrean), eta orratz berezi batez (Gripper) heltzen da
horra; orratza gehienez aste bat gera daiteke ezarrita
(beharrezkoa bada).

•Hautatutako zain zentrala ziztatu ostean, larruazalpeko
poltsatxo bat sortuko da, eta hor kokatuko da erreserborioa.

•Kateterra anestesia lokalarekin ipintzen dute anestesia,
kirurgia edo erradiologia interbentzionistako profesionalek,
eta zure zentroko pertsonal sanitarioak ondo erabiltzeko eta
funtzionatzeko behar diren ZAINTZAK irakatsiko dizkizu.

•Eskuarki titanioz egiten da, eta zenbait tamaina eta marka
daude merkatuan.
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ASTEROKO SENDAKETA 
-Oro har, astean behin egin behar da, baina maizago egin behar duzu apositua bustitzen edo
zikintzen bada.
-Aztertu apositua egunero.
-Sendaketak esterila izan behar du (garbitu ondo eskuak manipulatu baino lehen, BETI).
-Ur-klorhexidina (% 0,5 baino gehiagoko kontzentrazioak) lehen aukerako antiseptiko gisa.
-Apositu oklusiboak gardena izan behar du. Erreserborioa erabiliko ez baduzu, ez da
beharrezkoa izango apositu gardenaz estaltzea.
-Astero aldatuko dira apositua eta biokonektorea (errefluxuaren aurkako tapoia edo
biosegurtasun-tapoia).
-Aholkatzen da antibiotikoak, antiinflamatorioak edo kortikoideak dituen ukendu edo
kremarik ez erabiltzea txertatze-gunean.
-Asteroko sendaketa etxean egingo baduzu, ziurtatu zuk edo senideetako batek badakizuela
prozedura egiten, teknika esteril bati eta zure erreferentziako zentroko protokoloari jarraituz.
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GARBIKETA ETA HEPARINIZAZIO-ZIGILATZEA

-BETI, nutrizio parenterala deskonektatu eta berehala.
-Garbitu eskuak manipulatu aurretik eta ostean.
-Garbitu biokonektorea (errefluxuaren aurkako tapoia edo biosegurtasun-tapoia) ur-klorhexidinaz 
xiringa konektatu baino lehen.
-Utzi lehortzen 30 segundoz.
-Garbitu kateterra 10 cc % 0,9ko kontzentrazioko serum fisiologikoaz, 10 cc-ko xiringaz (INOIZ EZ TXIKIAGOAZ).
-Heparinizatu/zigilatu 3 ml 20 IU/ml-ko heparinaz (Fibrilin®), 10 cc-ko xiringa batean (INOIZ EZ TXIKIAGOAN) 
kargatuta, presio positiboko edo push-stop teknikaz (zentimetroz zentimetro 
presioa eginez). Zure zentroan aginduko dizute heparinizazioaren maiztasuna.
-Zigilatzen bukatzeko, EGIN PRESIO POSITIBOA (sartu azken 0,5 cc-ak, matxarda itxi bitartean), odola kateterra 
atzera ez isurtzeko eta tronborik eratu ahal ez izateko.
-Gero, Gripper orratza mantenduko duzu (biokonektorearekin mutur distalean) hurrengo orduetan nutrizio 
parenteralarekin jarraituko baduzu.
-ENPrik behar ez baduzu, heparinizazioaren ostean, aposituaz estali gabe utz dezakezu.
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ORRATZ-ALDAKETA
-Egunero ez ziztatzeko, orratzez 7-10 egunean behin aldatzea 
aholkatzen dugu. Hala ere, maizago egin dezakezu, adibidez, 
orratza bainatzeko kendu nahi baduzu.

-Aldatzeko, zure erreferentziako osasun-zentrora joan behar 
duzu edo, nahiago baduzu, zure zentroko erizainek horretarako 
trebatu ahal zaituzte.

-Nahi duzunean egon zaitezke orratzik gabe nutrizio parenteralik
behar ez duzun aldietan.

Kentzea
Medikuak edo zaintzez arduratzen den erizainak esango dizu noiz den kentzeko une egokia.
Ezarri bezala, gailua ebakuntza-gelan kenduko da, anestesia lokalarekin.
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IRAUPEN LUZEKO ZKZ DARAMAN PAZIENTEA 
IDENTIFIKATZEKO DOKUMENTAZIOA

Kateter-mota, izena

Fr Argi-kopurua Gripper orratzen tamaina

Kodea / serie-zk.

Oraingo kateterra jarri den data Kokapena

Sendaketen/heparinizazioaren maiztasuna

Iraupen luzeko beste bide zentral batzuen aurrekariak:

-jarri eta kendu diren data eta kokapena

Kateterraren sepsiko aurrekariak (data eta mikroorganismoa)

Kateterraren tronbosiko aurrekariak (data eta kokapena)
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KONPLIKAZIOAK (I)



22

KONPLIKAZIOAK (II)



ADI

• Atal honetan gailuei, materialei, sendaketen edo zigilatze-
heparinizazioari eta abarrei buruz adierazitakoa orientagarria da.

• Zure zentroan dauden materialak edo emandako protokoloak hein
batean alda daitezke.

• Gomendatzen dugu zalantzak zure erreferentziako taldeari galdetzea
eta zure zentroan azaldutako jarraibideak betetzea.
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