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Σκοπός: 

Η πρόληψη των λοιμώξεων από τον αποικισμόμικροβίων και ο περιορισμός των 

κινδύνων φθοράς, από τις συνεχείς συνδέσειςμε τον σάκο περιτοναϊκού διαλύματος. 

 

Νοσηλευτική Διαδικασία 

I. Προετοιμασία 

1. Ενημέρωση των γονέων και του ασθενούς, εφόσον το επιτρέπει η ηλικία του για 

την έναρξη της διαδικασίας 

2. Εκτίμηση της κατάστασης των γονέων / ασθενούς για: 

• Επικοινωνία 

• Συνεργασία 

• Ψυχολογική υποστήριξη. 

3. Συγκέντρωση των απαραιτήτων υλικών, στο τροχήλατο νοσηλείας 

• Αδιάβροχο κλίνης 

• Μάσκες 

• Σκούφιες 

• Τετράγωνο αποστειρωμένο πεδίο 

• Αποστειρωμένο πεδίο με οπή 

• Μπλούζα αποστειρωμένη 

• Γάντια αποστειρωμένα (δύο ζεύγη, αν δεν υπάρχει δεύτερος νοσηλευτής/τρια, για να 

βοηθήσει) 

• Λαβίδα πλαστική αποστειρωμένη 



• Συνδετική γραμμή 

• Σύριγγα των 10 ml 

• Ογκομετρικό ποτηράκι αποστειρωμένο 

• Σετ με αποστειρωμένες γάζες 

• Betadinesolution 

• Αλκοολικό διάλυμα 

• Βενζίνη 

• Αυτοκόλλητος επίδεσμος 

 

ΙΙ. Έναρξη διαδικασίας 

1. Γενικές αρχές 

• Κλείνουμε πόρτες, παράθυρα, aircondition 

• Εξασφαλίζουμε επαρκή φωτισμό 

• Απομάκρυνση ατόμων μη εχόντων εργασία (ο γονέας/κηδεμόνας δικαιούται να είναι 

παρών βάσει νόμου και δεδομένου ότι θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για τη 

διεκπεραίωση των θεραπειών ΠΚ) 

• Τοποθετούμε κοντά στον ασθενή το τραπέζι που θα απολυμάνουμε 

• Επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη διαδικασία 

2. Διαδικασία αντικατάστασης συνδετικής γραμμής 

• Τοποθετούμε τον ασθενή σε ύπτια, οριζόντια και αναπαυτική θέση 

• Απομακρύνουμε όλα τα ρούχα από την κοιλιά του, αφήνοντάς την τελείως ακάλυπτη 

• Ελευθερώνουμε τη συνδετική γραμμή από το σημείο σταθεροποίησης 

• Τοποθετούμε ένα αδιάβροχο κλίνης, κάτω από την συνδετική γραμμή που θα 

αντικαταστήσουμε 

• Φοράμε μάσκα και σκούφια, εμείς και ο ασθενής 

• Πλένουμε τα χέρια μας (σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μονάδας μας) 

• Εμποτίζουμε μια μεγάλη γάζα με betadinesolution και μία άλλη γάζα με βενζίνη 

• Παίρνουμε την εμποτισμένη με betadinesolution γάζα και καλύπτουμε προσωρινά το 

σημείο ένωσης 



• Παίρνουμε την εμποτισμένη με βενζίνη γάζα και καθαρίζουμε τον περιτοναϊκό 

καθετήρα κατά μήκος για να απομακρύνουμε τις κόλλες που υπάρχουν 

• Πλένουμε τα χέρια μας 

• Απολυμαίνουμε το τραπέζι με οριζόντιες κινήσεις προς μία κατεύθυνση από το 

κέντρο προς την περιφέρεια. Επαναλαμβάνουμε δύο φορές 

• Ελευθερώνουμε το αποστειρωμένο τετράγωνο από το προστατευτικό κάλυμμα, το 

ξεδιπλώνουμεκαι το τοποθετούμε πάνω στο τραπέζι 

• Τοποθετούμε πάνω στο τετράγωνο, αφού αφαιρέσουμε το προστατευτικό τους 

κάλυμμα: το πεδίο με την οπή, τη συνδετική γραμμή, τις γάζες, το ογκομετρικό 

ποτηράκι, τη σύριγγα και την πλαστική λαβίδα 

• Πλένουμε τα χέρια μας 

• Φοράμε την αποστειρωμένη μπλούζα 

• Φοράμε τα αποστειρωμένα γάντια 

• Ελευθερώνουμε το ογκομετρικό ποτηράκι από το πώμα του και εάν υπάρχει 

δεύτερος νοσηλευτής–τρια, μας σερβίρει betadinesolution, εάν όχι αφού γεμίσουμε το 

ποτηράκι με betadinesolution, αντικαθιστούμε τα γάντια μας με καινούργια 

αποστειρωμένα 

• Ελέγχουμε τη συνδετική γραμμή και κλείνουμε το πίεστρο 

• Παίρνουμε το πεδίο και το τοποθετούμε πάνω από το σημείο ένωσης του 

περιτοναϊκού καθετήρα – μεταλλικού συνδετικού και της συνδετικής γραμμής που θα 

αντικαταστήσουμε 

• Παίρνουμε ένα γαζάκι, μαζί με την λαβίδα και κλείνουμε τον περιτοναϊκό καθετήρα 

κοντά στο σημείο εξόδου 

• Παίρνουμε δύο γαζάκια, ένα σε κάθε χέρι, ξεβιδώνουμε τη συνδετική γραμμή από το 

μεταλλικό συνδετικό του περιτοναϊκού καθετήρα και την αφήνουμε κάτω από την οπή 

του πεδίου 

• Κρατάμε σταθερά με το ένα χέρι τον περιτοναϊκό καθετήρα –συνδετικό και με το 

άλλο χέρι: 



α. Εμβαπτίζουμε τον περιτοναϊκό καθετήρα – μεταλλικό συνδετικό στο ποτηράκι για 

3-5 min. 

β. Παίρνουμε την καινούργια συνδετική γραμμή και βιδώνουμε περιστροφικά, μέχρι 

να εφαρμόσει πλήρως με το συνδετικό του περιτοναϊκού καθετήρα (εικόνα 1) 

• Σταθεροποιούμε με αυτοκόλλητη ταινία, όπου απαιτείται 

• Αφαιρούμε την πλαστική λαβίδα από τον περιτοναϊκό καθετήρα 

• Απομακρύνουμε το χρησιμοποιημένο υλικό 

• Κάνουμε περιποίηση του σημείου εξόδου του περιτοναϊκού καθετήρα (πρωτόκολλο) 

• Ενημερώνουμε το διάγραμμα περιτοναϊκής κάθαρσης 

• Προγραμματίζουμε το επόμενο ραντεβού σε έξι μήνες ενώ αν υπάρξει πρόβλημα 

(ακούσια αποσύνδεση – τεχνικό πρόβλημα – διαρροή – περιτονίτιδα κ.α.), η 

αντικατάσταση γίνεται νωρίτερα. 

 
Εικόνα 1 
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