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Informasi untuk Pasien

Apakah Alat Akses Vena Setral (CVAD) itu?
What is a Central Venous Access Device (CVAD)?

CVAD adalah selang-selang kecil yang fleksibel, yang 
dimasukkan ke dalam pembuluh darah besar dan ujung 
internalnya biasanya berada di atas jantung Anda. Titik 
masuknya berbeda-beda, mungkin dimasukkan melalui dada, 
leher, atau selangkang Anda. Ada jenis selang tunggal, dobel, 
tripel bahkan empat buah. Masing-masing tabung memiliki 
tutup khusus yang terpasang. Ada juga penjepit agar setiap 
selang tertutup sewaktu sedang tidak digunakan.

Cara merawat CVAD Anda
Care of your CVAD

Siapa pun yang akan menyentuh CVAD Anda harus 
membersihkan tangannya baik-baik dan menggunakan sarung 
tangan. Tujuannya adalah untuk meminimasi infeksi. Perawat 
akan memeriksa titik masuk CVAD Anda pada setiap rotasi. Jika 
Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, Anda sebaiknya 
berbicara dengan perawat atau dokter Anda. CVAD dan 
selangnya tidak boleh dicopot sebelum mandi atau berjalan-
jalan karena ada resiko akan menjadi tersumbat dan terinfeksi. 
Jika tidak digunakan terus-menerus, sejumlah kecil cairan 
‘disiramkan’ ke dalam selang dengan menggunakan alat suntik 
oleh perawat atau dokter. Titik masuk akan diperban sekurang-
kurangnya sekali seminggu. Perban mungkin akan diganti lebih 
awal jika basah, lekang atau tidak bersih.                                 

Kemungkinan masalah dengan CVAD
Possible problems with a CVAD

Infeksi
Infeksi dapat terjadi baik di bagian dalam CVAD maupun di 
sekitar titik masuk.
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Anda harus memberitahukan dokter atau perawat jika:

• titik masuk menjadi merah atau bengkak
• Anda melihat cairan berwarna tidak lazim keluar dari titik masuk
• jika Anda merasa nyeri atau berdarah karena CVAD
• Anda berkeringat atau menggigil / demam 

Penting sekali untuk tidak menyentuh CVAD jika tidak perlu dan hanya menyentuh CVAD atau bagian 
di dekatnya dengan tangan yang bersih.

Penggumpalan
Jika CVAD berada di aliran darah, ada kemungkinan terjadi penggumpalan darah (trombosis). Jika hal ini 
terjadi, mungkin selang harus dicabut. Terkadang digunakan obat untuk melarutkan gumpalan. Anda harus 
memberitahukan dokter atau perawat jika Anda menandai pembengkakan yang tidak lazim pada lengan, 
tangan, atau leher Anda.

Udara di dalam kateter 
Udara tidak boleh dibiarkan memasuki CVAD Anda. Penjepit harus selalu digunakan jika selang tidak sedang 
digunakan. Selang harus dijepit ketika tutup sedang tidak terpasang.

Apakah CVAD saya dapat copot?
Will my CVAD fall out?

CVAD panjangnya 16-20 cm dan dijahit supaya tetap ditempatnya. Kemungkinannya sangat kecil untuk copot, 
tetapi Anda harus berhati-hati agar CVAD tidak tersangkut atau tertarik karena hal ini dapat mempengaruhi 
posisinya. 
Jangan sekali-kali menangani CVAD secara paksa.

Bagaimana cara CVAD dilepaskan?
How is the CVAD removed?

Ketika Anda tidak memerlukan alat ini lagi, dokter akan mengatur supaya alat ini dikeluarkan. Prosedurnya 
sederhana, dilakukan oleh perawat. Anda perlu berbaring datar di tempat tidur dan mengikuti petunjuk 
perawat. Perban steril akan dilekatkan pada titik keluar. Bagian ini harus tetap tertutup dan diawasi hingga 
kulitnya sembuh.

Silahkan bertanya kepada staf jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai CVAD Anda.

Layanan Juru Bahasa
Interpreter Services

Juru bahasa profesional tersedia jika Anda memerlukan bantuan untuk memahami atau berbicara dalam 
bahasa Inggris.

Layanan juru bahasa ini gratis dan terjaga kerahasiaannya. Anda dapat meminta juru bahasa jika Anda tidak 
ditawarkan layanan juru bahasa. Staf akan memesan juru bahasa untuk Anda. Jika Anda membutuhkan juru 
bahasa supaya dapat menghubungi kami, teleponlah Layanan Penerjemahan dan Juru Bahasa (Translating 
and Interpreting Service) di 131 450.

Sumber informasi ini dikembangkan oleh St George Hospital Nutritional Support CNCs. Ditinjau ulang oleh kelompok konsumen 
pada bulan September 2013. Pendanaan untuk penerjemahan disediakan oleh Multicultural Health Service 2016.
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