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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:  
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ  

ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) 
 
 

□ Καθαρισµός της περιοχής µε σαπούνι και νερό 
□ Εκτέλεση υγιεινής των χεριών  

□ Εφαρµογή νέων καθαρών γαντιών 

□ Εφαρµογή αντισηπτικού δέρµατος και  διάθεση   

        χρόνου για να στεγνώσει 

□ Καµία επαφή µε το σηµείο της fistula (µετά την  

       αντισηψία) 

□  Εκτέλεση καθετηριασµού υπό άσηπτες συνθήκες 

□ Σύνδεση  µε το κύκλωµα του µηχανήµατος µε άσηπτη 

        τεχνική 

□ Αφαίρεση γαντιών 

□ Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:  
ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ  
ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) 

 
 
 

□ Εκτέλεση υγιεινής των χεριών  

□ Εφαρµογή νέων καθαρών γαντιών 

□ Αποσύνδεση από το κύκλωµα του µηχανήµατος µε 

        άσηπτη τεχνική 

□ Αποµάκρυνση των βελονών µε άσηπτη τεχνική 

□ Εφαρµογή καθαρών γαντιών για τη συµπίεση του 

        σηµείου εισόδου της βελόνας 

□ Εφαρµογή καθαρής γάζας – επιδέσµου στο σηµείο  

        εισόδου της βελόνας 

□ Αφαίρεση γαντιών 

□ Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ  ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
 
 
 

□ Εφαρµογή χειρουργικής µάσκας  

□  Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 

□  Εφαρµογή νέων καθαρών γαντιών 

□  Κλείσιµο (clamping) του καθετήρα και αφαίρεση  

          καλυµµάτων 

□  Τρίψιµο του σηµείου σύνδεσης (hub) του καθετήρα µε          

          αντισηπτικό 

□  ∆ιάθεση χρόνου στο αντισηπτικό για να στεγνώσει 

□  Σύνδεση του καθετήρα µε το κύκλωµα του µηχανήµατος  

          µε άσηπτη τεχνική 

□  Αφαίρεση γαντιών 

□  Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 

ΑΠΟΣΥΝ∆ΕΣΗ  ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
 
 

□ Εφαρµογή χειρουργικής µάσκας  

□  Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 

□  Εφαρµογή νέων καθαρών γαντιών 

□  Κλείσιµο (clamping) του  καθετήρα 

□  Αποσύνδεση του καθετήρα από το κύκλωµα του  

          µηχανήµατος  µε άσηπτη τεχνική 

□  Τρίψιµο του σηµείου σύνδεσης (hub) του καθετήρα µε          

          αντισηπτικό 

□  ∆ιάθεση χρόνου στο αντισηπτικό για να στεγνώσει 

□  Τοποθέτηση νέων πωµάτων  µε άσηπτη τεχνική 

□  Αφαίρεση γαντιών 

□  Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΕΞΟ∆ΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

 

□ Εφαρµογή χειρουργικής µάσκας και αποµάκρυνση  

        επιθεµάτων 

□ Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 

□ Εφαρµογή νέων, καθαρών γαντιών 

□ Εφαρµογή αντισηπτικού δέρµατος 

□ ∆ιάθεση χρόνου στο αντισηπτικό για να  στεγνώσει 

□ Καµία επαφή µε το σηµείο εξόδου (µετά την αντισηψία) 

□ Εφαρµογή αντιµικροβιακής αλοιφής* 

□ Εφαρµογή επιθεµάτων µε άσηπτη τεχνική 

□ Αφαίρεση γαντιών 

□ Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 
 
*Χρησιµοποιείστε µια αλοιφή που να είναι συµβατή µε το υλικό του καθετήρα 
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

 
 

□ Εξασφάλιση ότι η περιοχή προετοιµασίας των φαρµάκων  

        είναι καθαρή 1 

□ Έλεγχος του φιαλιδίου του φαρµάκου και απόρριψή         

        του αν η ασηψία του είναι αµφίβολη 2  

□ Εκτέλεση υγιεινής των χεριών   
□ Προετοιµασία φαρµάκου µε άσηπτη τεχνική  

□ Απολύµανση του ελαστικού διαφράγµατος του 

        φιαλιδίου µε αλκοολούχο διάλυµα 

□  Λήψη φαρµάκου χρησιµοποιώντας νέα βελόνα  

        και νέα σύριγγα 3 

□  Απόρριψη φιαλιδίων µιας δόσης και κατάλληλη  

        αποθήκευση φιαλιδίων πολλαπλών δόσεων 4 
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1 
Η προετοιµασία των ενέσιµων φαρµάκων πρέπει να γίνεται σε προκαθορισµένο καθαρό 
χώρο, ελεύθερο από πηγές µόλυνσης (π.χ. αίµα, σωµατικά υγρά, µολυσµένο εξοπλισµό) 
 
2 Τα φιαλίδια θα πρέπει να απορρίπτονται αν η ασηψία τους είναι αµφίβολη, ή αν η 
ηµεροµηνία λήξης έχει παρέλθει. Ένα φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων που φυλάσσεται 
πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία ανοίγµατός του. 
 
3 
Τα φάρµακα θα πρέπει να µεταφέρονται απευθείας από το χώρο προετοιµασίας 

ξεχωριστά σε κάθε ασθενή και να προετοιµάζονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 
χρόνο χορήγησης της φαρµακευτικής αγωγής. Φάρµακα που δεν χορηγούνται αµέσως, 
πρέπει να επισηµαίνονται κατάλληλα από το πρόσωπο που τα προετοίµασε. 
 
4 
Αν δεν απορριφθούν τα ανοιγµένα φιαλίδια φαρµάκων πολλαπλών δόσεων, πρέπει να 
φυλάσσονται σε καθορισµένη καθαρή περιοχή σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

 

 
Ο χειρισµός και η µεταφορά των ενέσιµων φαρµάκων από το χώρο 
προετοιµασίας θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον 
κίνδυνο µόλυνσης. Βεβαιωθείτε ότι το σωστό φάρµακο και δόση φαρµάκου 
χορηγούνται στο σωστό ασθενή. 

□ Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 

□ Εφαρµογή νέων καθαρών γαντιών 

□ Τρίψιµο του σηµείου σύνδεσης (hub) του καθετήρα µε  

   αντισηπτικό* 

□ Εφαρµογή σύριγγας και χορήγηση φαρµάκου µε άσηπτη  

   τεχνική 

□ Απόρριψη σύριγγας 

□ Αφαίρεση γαντιών 

□ Εκτέλεση υγιεινής των χεριών 

 
* Κατάλληλα αντισηπτικά: αλκοολούχο διάλυµα χλωρεξιδίνης, ιωδιούχος ποβιδόνη και 
70% αλκοόλη 
 


