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Τι είναι η Συσκευή Πρόσβασης Κεντρικής 
Φλέβας (CVAD);
What is a Central Venous Access Device (CVAD)?

Οι συσκευές CVAD είναι μικροί, εύκαμπτοι σωλήνες που 
τοποθετούνται σε μεγάλες φλέβες με την εσωτερική άκρη του 
καθετήρα να βρίσκεται συνήθως πάνω από την καρδιά σας. Το 
σημείο εισαγωγής διαφέρει· μπορεί να είναι στο θώρακά σας, στο 
λαιμό ή τη βουβωνική σας χώρα. Διατίθενται συσκευές με ένα, δύο, 
τρεις ή ακόμα και τέσσερις σωλήνες. Κάθε ξεχωριστός σωλήνας έχει 
ένα ειδικό καπάκι που επισυνάπτεται σ’ αυτόν. Υπάρχει επίσης ένας 
σφιγκτήρας για να κρατά κάθε σωλήνα κλειστό όταν δεν είναι σε 
χρήση.

Η φροντίδα της συσκευής σας CVAD
Care of your CVAD

Κάθε άτομο που αγγίζει τη συσκευή σας CVAD πρέπει να καθαρίζει 
καλά τα χέρια του και να χρησιμοποιεί γάντια. Αυτό γίνεται για 
να ελαχιστοποιείται η μόλυνση. Οι νοσοκόμες θα εξετάζουν το 
σημείο εισαγωγής της συσκευής σας CVAD σε κάθε βάρδια. Αν 
έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες, πρέπει να μιλήσετε με 
τη νοσοκόμα ή το γιατρό σας. Η συσκευή CVAD και οι σωλήνες 
δεν πρέπει να αποσυνδέονται πριν από το ντους ή πριν πάτε για 
περίπατο, καθώς υπάρχει κίνδυνος να φράξουν και να μολυνθούν. 
Αν δεν είναι σε συνεχή χρήση, η συσκευή «ξεπλένεται» από τη 
νοσοκόμα ή το γιατρό με μια μικρή ποσότητα υγρού που εγχέεται 
μέσα στη γραμμή με σύριγγα. Το σημείο εισαγωγής θα επιδένεται  
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ο επίδεσμος μπορεί να 
χρειαστεί να αλλάξει νωρίτερα αν βραχεί, ξεκολλήσει ή δεν είναι 
καθαρός.

Πιθανά προβλήματα με τη συσκευή CVAD
Possible problems with a CVAD

Μόλυνση
Είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μόλυνση είτε στο εσωτερικό της 
συσκευής CVAD είτε γύρω από το σημείο εισαγωγής.

Συσκευή Πρόσβασης Κεντρικής Φλέβας  
(Central Venous Access Device - CVAD)

Central Venous Access Device (CVAD)

Εισαγωγή στην υποκλείδια φλέβα

Εισαγωγή στην έσω σφαγίτιδα φλέβα



Συσκευή Πρόσβασης Κεντρικής Φλέβας (Central Venous Access Device - CVAD)

Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας αν:

• το σημείο εισαγωγής κοκκινίσει ή πρηστεί
• παρατηρήσετε αποχρωματισμένο υγρό να εκκρίνεται από το σημείο εισαγωγής
• παρατηρήσετε οποιοδήποτε πόνο ή αιμορραγία από τη συσκευή CVAD
• αισθάνεστε εφιδρώσεις ή ρίγη / πυρετό
Είναι πολύ σημαντικό να μην αγγίζετε άσκοπα τη συσκευή CVAD και να έχετε πάντα καθαρά χέρια όταν 
αγγίζετε τη συσκευή CVAD ή τη γύρω περιοχή.

Θρόμβοι
Επειδή η συσκευή CVAD τοποθετείται στο κυκλοφορικό σύστημα, είναι δυνατό να σχηματιστεί θρόμβος αίματος 
(θρόμβωση). Αν συμβεί αυτό, μπορεί να χρειάζεται να αφαιρεθεί η γραμμή. Μερικές φορές χρησιμοποιείται φάρμακο 
για τη διάλυση των θρόμβων. Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε 
ασυνήθιστο πρήξιμο στο βραχίονα, το χέρι ή το λαιμό σας.

Αέρας στον καθετήρα
Δεν πρέπει να εισέρχεται καθόλου αέρας στη συσκευή σας CVAD. Οι σφιγκτήρες θα πρέπει να είναι πάντα κλειστοί 
όταν η γραμμή δεν είναι σε χρήση. Η γραμμή δεν πρέπει να μένει ανοικτή χωρίς σφιγκτήρες όταν τα καπάκια δεν 
είναι στη θέση τους.

Θα πέσει η συσκευή μου CVAD;
Will my CVAD fall out?

Οι συσκευές CVAD έχουν μήκος 16-20 εκατοστά και συγκρατούνται στη θέση τους με ράμματα. Είναι πολύ απίθανο 
να πέσουν, ωστόσο, θα πρέπει να προσέχετε να μην πιαστεί ή τραβηχτεί κατά λάθος η συσκευή, καθώς αυτό θα 
επηρεάσει τη θέση της.

Μην μεταχειρίζεστε ποτέ με δύναμη τη συσκευή σας CVAD.

Πώς αφαιρείται η συσκευή CVAD;
How is the CVAD removed?

Όταν δεν χρειάζεστε πια τη συσκευή ο γιατρός θα φροντίσει να αφαιρεθεί. Αυτή είναι μια απλή διαδικασία, που γίνεται 
από τη νοσοκόμα. Θα χρειαστεί να ξαπλώσετε στο κρεβάτι και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της νοσοκόμας. Μια 
αποστειρωμένη γάζα θα τοποθετηθεί πάνω από την περιοχή εξόδου. Η περιοχή θα πρέπει να διατηρείται καλυμμένη 
και να παρακολουθείται μέχρι να επουλωθεί το δέρμα.

Ρωτήστε το προσωπικό αν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή σας CVAD.

Υπηρεσίες Διερμηνέων
Interpreter Services

Επαγγελματίες διερμηνείς είναι στη διάθεσή σας αν χρειάζεστε βοήθεια για να καταλάβετε ή να μιλήσετε αγγλικά.

Οι υπηρεσίες διερμηνέων είναι δωρεάν και εμπιστευτικές. Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα αν δεν σας προσφερθεί η 
υπηρεσία. Το προσωπικό θα κλείσει ραντεβού με τον διερμηνέα για σας. Αν χρειάζεστε διερμηνέα για να μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας, καλέστε την τηλεφωνική Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων στον αριθμό 131 450.

Το φυλλάδιο αυτό επιμελήθηκαν οι Νοσηλεύτριες Διατροφικής Υποστήριξης (Nutritional Support CNCs) του Νοσοκομείου St 
George. Έγινε ανασκόπηση από ομάδα καταναλωτών το Σεπτέμβριο 2013. Η χρηματοδότηση για τις μεταφράσεις παρέχεται από 
την Υπηρεσία Πολυπολιτισμικής Υγείας 2016.
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Επιπλέον Πληροφορίες 
Additional Information
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