
ENPa KONEKTATZEKO PROTOKOLOA



1-LAGUNEA
Maskara jantzi eta eskuak garbitu ostean, langunea prestatzeari ekingo
diogu. Honako hauek aholkatzen dira:
• Sarritan erabiltzen ez den etxeko leku edo gela bat, kutsadurarik eta

aire-korronterik ez duena.
• Erraz garbitu daitekeen gainazal laua, gutxienez 50 × 50 cm-

koa. Gainazal horrek garbi egon beharko du prozedura bakoitza baino
lehen (urez eta lixibaz, ondo urberrituta eta ondo lehortuta).

• Eserita egoteko bide ematen dizun aulki bat, orratz-edukiontzi bat eta
hondakin-materiala botatzeko paperontzi bat.

• Ez da etxe-abererik hurbil egon behar.
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2. EREMU ESTERILAREN PRESTAKETA 

1. Zabaldu oihal esterilaren ontzia horretarako den
erlaitzetik.

2. Bilatu oihaleko goiko ertzak eta hartu esku
bakoitzeko bi atzamarrez.

3. Altxatu, besoak luzatuta izanez eta mahaia,
gorputza edo beste elementurik ez ukitzeko arreta
jarriz.

4. Ipini oihala mahai gainean.

5. Agerian geratzen den oihal esterilaren gainazalari
deituko diogu “eremu esteril”.
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Eskuak garbitzeko protokoloari ondo jarraitu badiozu, puntu honetarako ez duzu eskularru 
esterilik jantzi behar.

*Erabili koadroak         burutzen duzun urrats bakoitza erregistratzeko X



3. BEHARREZKO MATERIALA
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Ondoren, zehaztuko da nola utzi behar diren eremu esterilean beharko diren material 
guztiak, atzamarrez ukitu gabe eta gainazala elementu kutsatuez ukitu gabe.

 Eduki langunetik hurbil orratz-edukiontzi bat eta tantaz tantakoaren makila (nutrizio parenteraleko poltsa eta ponpa esekiekin).

 Desestali kateterra jarrita duzun zona, arropa kenduz, maniobrak zaildu ez ditzan, eta biokonektorearen zona agerian utziz 
(biokonektorea astean behin aldatuko da, apositua aldatzearekin batera). Biokonektoreaz gain ipinita baduzu, kendu aurrez 
kargatutako xiringaren tapoia.

• Disoluzio antiseptikoa eta disoluzio hidroalkoholikoa
• Eremu esterila
• Eskularru esterilak
• 2 gaza-pakete
• 10 ml-ko 2 xiringa
• 0,9 × 25 mm-ko kargatzeko orratz 1
• % 0,9ko serum fisiologikoko 10 ml-ko 2 anpoila edo

aurrez kargatutako 10 ml-ko 2 xiringa esteril
• Orratz-edukiontzia
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1. Ireki 2 gaza-pakete eta ipini eremu esterilean (ontzitik erortzen
utziz, atzamarrez ukitu gabe).

2. Ireki modu berean 10 ml-ko 2 xiringa eta kargatzeko orratz 1
(0,9 × 25 mm) eta ipini eremu esterilean.

3. Ontzia eta horretarako sortutako erlaitzak apurtu gabe, ireki
infusio sistema eta ipini eremu esterilean.

4. Isuri hautatutako antiseptikoa (ur-klorhexidina;
kontzentrazioa > % 0,5) gaza-pakete baten gainean.
Biokonektorea desinfektatzeko erabiliko da.

5. Eremu esteriletik kanpo, utzi irekita % 0,9-ko serum
fisiologikoko 10 ml-ko 2 anpoila.

Serumez prekargatutako 10 ml-ko xiringak erabiltzen badituzu,
gogoratu modelo guztiak ez direla esterilak. Modelo esterila
badaukazu, ez duzu ez beste xiringarik, ez orratzik ez serum
fisiologikoko beste anpoilarik behar izango eta eremu esterilean
utzi beharko dituzu, gazak bezala.
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Eremu esterilaren barruan eta hortik kanpo prestatutako materiala



4. SERUMA DUTEN XIRINGEN PRESTAKETA

• Lehenengo eta behin, errepikatu eskuak garbitzeko protokoloa.

• Hartu xiringetako bat eta konektatu kargatzeko orratzarekin, esku esterila soilik erabiliz.
Kendu orratzeko tapoia esterila ez den eskuaz.

• Eutsi serum fisiologikoko anpoilari esterila ez den eskuaz. Esku esterilaz, kargatu xiringa
10 ml serum fisiologikoz:

a) Egokitu ondo orratza xiringara.
b) Sartu orratza serum-anpoilaren barrura eta bermatu alaka (orratzaren amaierako muturra)

anpoilaren hormaren gainean. Tiratu xiringaren enbolotik xurgatzeko eta, aldi berean, beste
eskuaz, okertu anpoila, behar duzuna kargatu arte.

c) Atera xiringak eduki ahal dituen aire-burbuilak. Horretarako, ipini xiringa ahoz gora,
bultzatu astiro enboloa eta kanporatu daukan aire guztia.

d) Errepikatu prozedura beste anpoilarekin eta beste xiringarekin, orratz bera erabiliz
(xiringa batetik kendu beharko duzu eta bestearekin konektatu, esku esterila soilik erabiliz).

a) Kendu orratza esku esterilaz eta bota puntadunen edukiontzira.
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PERTSONA BAKAR BATEK EGITEN BADU, ESKU NAGUSIAN ESKULARRU ESTERIL BAT EDUKI 
BEHARKO DU, ETA BESTEAN, ESKULARRURIK EZ.

Prekargatutako serum-xiringa esterilak badituzu, zoaz zuzenean 5. puntura.



5-INFUSIO SISTEMAREN PURGA
• 1. Mutur puntaduna: nutrizio parenteraleko poltsarekin konektatzen du. 

Tapoi batez babestuta egongo da.

• 2. Ponpa peristaltikoko errotorearekin konektatzen duen atala.

• 3. Partikula-iragazkia (1,2 mikra nahasketa hirutarretarako).

• 4. Kateterrera egokitu daitekeen irteera- edo konexio-puntua (tapoi batez 
babestua).

• Ez duzu ez mutur puntaduna ez kateterrera akoplatzen den konexioa eskuaz
zuzenean ukitu behar (1 eta 4).

• Esku esterilaz, kendu infusio sistemaren zati puntaduneko tapoia eta nutrizio
parenteraleko poltsako tapoi babesgarria.

• Gehitu infusio sistema nutrizio parenteraleko poltsari, mutur puntaduna poltsako
berariazko tokian sartuz. Infusio sistemari esku esterilaz eutsi beharko diozu, eta
poltsari, eskularrurik ez daraman eskuaz.

• Nutrizio parenteraleko poltsara konektatu ostean, purgatu infusio sistema (utzi
nutrizioari infusio sistemaren ibilbide osotik pasatzen). Bete infusio sistemaren
eta erabiltzen duzun ponpa peristaltikoaren berariazko jarraibideak.

• Infusio sistema kateterrera konektatu baino lehen, egiaztatu behar duzu purgatu
ostean ez dagoela airerik ibilbide osoan. 8
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6. KATETERRAREN GARBIKETA 

1. Hartu bigarren eskularrua eta jantzi arretaz ezkerreko eskuan.

2. Ezkerreko eskuaz, gaza baten laguntzaz, hartu kateterrari lotutako
biokonektorea eta garbitu eskuineko eskuaz, % 0,5 baino gehiagoko
kontzentrazioko klorhexidinan blaitutako beste gaza batez (konexioaren zatia
soil-soilik, tapoiaren gainerako atalak herrestatu gabe). Utzi lehortzen 30
segundoz.

3. Konektatu serum fisiologikoz kargatutako xiringa 1 biokonektorearekin.

4. Askatu matxarda ezkerreko eskuaz, gaza baten laguntzaz, eskularru esterilaz ez
ukitzeko.

5. Xurgatu kantitate txiki bat xiringatik, odola atzera isurtzen dela egiaztatzeko,
eta sartu serum fisiologikoko 10 ml-ko bi xiringak bata bestearen ondorez,
kateterra push-stop teknikaz (garbitu-gelditu-garbitu) garbitzeko. Fibrilin®
delakoaz zigilatuta badago, ez da produktu hori xurgatu eta baztertu behar.
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ORAIN, JANTZI BESTE ESKULARRU ESTERILA NAGUSIA EZ DEN ESKUAN.
PUNTU HONETATIK AURRERA, BI ESKULARRUAK PROZESUAREN AMAIERARA ARTE JANTZITA EDUKI BEHARKO DITUZU.



7. INFUSIO SISTEMAREN ETA KATETERRAREN 
ARTEKO KONEXIOA
1. Kateterra push-stop teknikaz garbitu ostean, itxi matxarda.

2. Kendu xiringa eta konektatu infusio sistema.

3. Ireki berriro kateterreko matxarda.

4. Orain eskularru esterilak erantz ditzakezu.

5. Konektatu infusio sistema ponpara.

6. Programatu infusio-ponpa esandako abiaduran eta jarri
martxan.

7. Ireki infusio sistemako tanta-jarioko gurpila (ez dago modelo
guztietan).

8. Nutrizio parenteralaren perfusioa hasiko da.

9. Erabilitako materiala baztertu dezakezu orain.
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Gogoratu: kateterrak matxarda itxita eduki behar du infusio sistemarekin 
edo xiringa batekin konektatuta ez dagoenean.



ADI

• Atal honetan deskribatutako protokoloa 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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