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Информации за пациенти

Што е централен венски проводник  (CVAD)?
Што е централен венски проводник  (CVAD)?

CVAD-проводниците се мали, флексибилни цевки кои се ставаат 
во големите вени, при што внатрешниот врв на катетерот обично 
се поставува над вашето срце.  Катетерот се вметнува на различни 
места; тој може да се постави во градниот кош, вратот или ципата.  
Катетерот може да има една, две, три , па дури и четири цевки.  На 
секоја поединечна цевка е прикачено посебно капаче.  Исто така, 
на секоја цевка има стегач со кој таа се затвора кога не се користи.  

Како да се грижете за вашиот CVAD-катетер
Care of your CVAD

Секое лице што ќе го допира вашиот CVAD-катетер треба претходно 
добро да ги измие рацете и да користи нараквици.  Со тоа ќе се 
намали опасноста од инфекција.  При секоја смена, медицинските 
сестри ќе го проверат местото каде што е поставен вашиот 
CVAD-катетер.   Ако имате било какви прашања или ако нешто 
ве загрижува, треба да зборувате со вашата медицинска сестра 
или доктор.  CVAD-катетерот и цевките не треба да се вадат при 
туширање или прошетки бидејќи постои опасност тој да се затне 
или инфицира.  Ако катетерот не се користи постојано, тогаш 
медицинската сестра или докторот ќе го прочистат со тоа што 
ќе вшприцаат со инјекција мала количина на течност во цевката. 
Преврските на местото на поставување на катетерот  ќе се менуваат 
барем еднаш неделно. Ако преврската е мокра, ако се подига или 
ако не е чиста, тогаш таа можеби ќе треба да се смени порано.      

Можни проблеми  со CVAD-катетер
Possible problems with a CVAD

Инфекција
Можно е да се појави инфекција во внатрешноста на CVAD-
катетерот или околу местото каде што тој е поставен.

Централен венски проводник (катетер) (CVAD)
Central Venous Access Device (CVAD)

Поставување во потклучната вена

Внатрешно поставување во вратната вена



Централен венски проводник (катетер) (CVAD)

Треба да го известите вашиот доктор или медицинска сестра ако:

• се појави црвенило или оток на местото каде што е поставен катетерот 
• забележите дека од местото каде што е поставен катетерот  се цеди безбојна течност
• забележите болка или крварење од CVAD-катетерот
• се потите или  имате треска/температура
Многу е важно да не го допирате CVAD –катетерот непотребно и рацете да ви бидат секогаш чисти кога 
ќе го допирате катетерот или местото околу него. 

Згрутчена крв
Бидејќи CVAD-катетерот се наоѓа во крвотокот, можно е да се појави згрутчување на крвта (тромбоза).  Ако 
дојде до тоа, тогаш проводната линија можеби ќе треба да се извади.   Понекогаш се користат лекарства 
за разретчување на згрутчената крв.   Треба да му кажете на вашиот доктор или медицинска сестра ако 
забележите невообичаен оток на раката, дланката или вратот. 

Воздух во катетерот
Не смее да се дозволи во вашиот CVAD-катетер да влезе воздух.  Стегачите секогаш мора да се прицврстени  
кога цевката не се користи. Цевката не смее да биде отворена кога капачињата не се ставени.

Дали мојот CVAD-катетер ќе се откачи?
Will my CVAD fall out?

CVAD-катетерите се 16-20 см долги и се зацврстени со скопци.  Веројатноста катетерот да се откачи е многу 
мала, меѓутоа,  треба да внимавате случајно да не го фаќате или да го влечете бидејќи тоа ќе влијае на 
неговата позиција.  Никогаш не користете сила на вашиот CVAD-катетер.

Како се отстранува CVAD-катетерот?
How is the CVAD removed?

Кога катетерот нема повеќе да ви биде потребен, докторот ќе организира тој да се извади.  Постапката е 
едноставна и ја изведува медицинска сестра.  Ќе треба да лежите испружени на креветот и да ги следите 
упатствата на медицинската сестра.  На местото од кое ќе се извади катетерот ќе се стави стерилна преврска.  
Местото треба да биде покриено и да се надгледува се додека кожата не заздрави.  

Ве молиме, ако имате било какви други прашања во врска со вашиот CVAD-катетер, обратете се кај 
персоналот. 

Преведувачки услуги
Interpreter Services 

Ако ви треба помош при разбирање и зборување на англиски јазик, тогаш може да користите професионални 
преведувачи.

Преведувачките услуги се бесплатни и доверливи.  Можете да побарате да ви обезбедат преведувач, ако 
не ви го понудат тоа.  Персоналот ќе ангажира преведувач за вас.  Ако ви треба преведувач за да можете 
да не контактирате, ве молиме јавете се во Translating and Interpreting Service (Служба за писмено и усмено 
преведување) на 131 450.

Овој информативен лист го подготвија St George Hospital Nutritional Support CNCs (Клинички медицински сестри за 
поддршка при исхрана во St George Hospital). Информативниот лист го прегледа група на клиенти во септември 2013.  
Финансиските средства  за преводите ги обезбеди Multicultural Health Service  (Мултикултурна здравствена служба)  
во 2016.

Central Venous Access Device (CVAD)

Дополнителни информации 
Additional Information

Датум на поставување на катетерот: 

Со вшприцување под притисок?     Да    Не


