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PREHĽAD POUŽITÝCH SKRATIEK 

CICC centrally inserted central catheter  – centrálne inzerovaný centrálny katéter 
CLABSI central line-associated bloodstream infection – infekcia krvného riečiska spojená s katét-

rom 
CRBSI catheter-related bloodstream infection – infekcia krvného riečiska súvisiaca s katétrom 
CRT catheter-related thrombosis – katétrová trombóza 
CT computer tomography – počítačová tomografia 
CHG chlorhexidine gluconate – chlórhexidín 
CRRT continuous renal replacement therapy – kontinuálna eliminačná metóda 
CVAD central venous access device – centrálny venózny katéter 
DIVA difficult intravenous access – obťažné zaistenie cievneho prístupu 
ECC epicutaneo-caval catheters –  epikutánne katétre 
EKG elektrokardiografia 
EPIV  extended dwell peripheral intravenous catheter – predĺžený periférny  intravenózny katéter  
ERPIUP European Recommendation on the Proper Indication and Use of Peripheral venous access 

devices – Európske odporúčania pre správnu indikáciu na používanie periférnych venóz-
nych vstupov 

FICC femorally inserted central catheter –  femorálne inzerovaný centrálny katéter 
Fr French – francúzska katétrová stupnica 
G Gauge – birminghamské meradlo hrúbky ihiel, resp. katétrov 
INS Infusion Nurses Society – Spoločnosť infúznych sestier 
I.v. intravenózne 
MRI magnetic resonance imaging – magnetická rezonancia 
NIR near-infrared – blízky infračervenému spektru  
PICC peripherally inserted central catheter – periférne inzerovaný centrálny katéter 
PUR polyuretán 
RaCeVA rapid central vein assessment –  rýchle zhodnotenie centrálnych žíl 
RaFeVA rapid femoral vein assessment – rýchle zhodnotenie femorálnych žíl 
RaPeVA rapid peripheral vein assessment –  rýchle zhodnotenie periférnych žíl 
RAVESTO rapid assessment of vascular exit site and tunneling options – rýchle zhodnotenie miesta 

vpichu a zhodnotenia možností tunelizácie 
SIC safe insertion of CICCs –  – bezpečná inzercia CICC 
SIF safe insertion of FICCs –  bezpečná inzercia FICC 
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SIP safe insertion of PICCs –  bezpečná inzercia PICC 
SPPK   Společnost pro porty a permanentní katétry 
TIVAD intravenózny port –  totally implantable vascular access device  
TPV  totálna parenterálna výživa 
USG ultrasonografia 
UVC umbilical venous catheter – umbilikálny venózny katéter 
v. véna 
VAD venous access device – venózne katétre 
WoCoVA World Congress on Vascular Access –  svetová organizácia zameraná na cievne vstupy 
ZIM zone insertion method – metóda zóny vyvedenia katétra 
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ÚVOD 

Správne zvolený, funkčný žilový prístup prispieva k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti 
o detského pacienta. Zabezpečenie žilového prístupu je potrebné u väčšiny hospitalizovaných detí. 
U časti pacientov liečba vyžaduje potrebu žilového vstupu aj po ukončení hospitalizácie. Zabezpeče-
nie žilového vstupu je väčšinou jednoduchý výkon.  V niektorých prípadoch však ide o technicky  
náročnú intervenciu vyžadujúcu účasť špecialistu. Zaistenie venózneho prístupu môže byť náročné 
najmä u novorodencov, u detí s anomáliami cievneho systému alebo u detí po častom zavedení ve-
nózneho vstupu. Pri zavádzaní a využívaní žilových vstupov je dôležité rešpektovať indikácie 
a kontraindikácie zavedenia. Výber najvhodnejšieho druhu žilového vstupu závisí od dôvodu zavede-
nia. Je dôležité zhodnotiť vlastnosti a charakter podávaných liečiv, predpokladanú dĺžku potreby katét-
ra, klinický stav pacienta, prostredie, v ktorom bude katéter používaný. Rozšírenie spektra žilových 
vstupov umožňuje výber optimálneho katétra podľa potreby pacienta. Súčasné techniky kanylácie 
využívajú rôzne nové metódy a technológie, ktoré napomáhajú znížiť riziko komplikácii a bezpečne 
zaistiť prístup do cievneho riečiska. Vhodnou zobrazovacou modalitou je ultrasonografia, ktorá vo 
významnej miere prispieva k zvýšeniu úspešnosti a bezpečnosti kanylácie.  
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1 HISTÓRIA 

K najstarším zachovaným medicínskym dokumentom, ktoré sa venovali cievnemu systému u člo-
veka, patrí Ebersov papyrus, tiež známy ako Papyrus Ebersa, datovaný približne do roku 1550 pred 
naším letopočtom (pr. n. l.). Starovekí Egypťania venovali veľkú pozornosť práve srdcu a kar-
diovaskulárnemu systému. Súčasťou Ebersovho papyru je kapitola „Kniha srdca“, ktorá podrobne 
opisuje krvné zásobenie ľudského tela. Egypťania predpokladali, že srdce je centrom dodávky krvi, 
s cievami prepojenými ku každému telesnému orgánu, a zodpovedá za reguláciu a transport telesných 
tekutín, ako je krv, moč, slzy, spermie. Starovekí Egypťania opisovali 22 ciev, ktoré podľa vtedajšieho 
názoru slúžili zároveň na cirkuláciu vzduchu, tekutín a odpadových látok. 

Ľudské telo bolo vo svete vedy pokladané za veľké tajomstvo. Využívali sa rôzne formy pozoro-
vania, experimentov, intuície či rituálov na vyhľadávanie spojitosti medzi ľudským telom a prejavmi 
chorôb. V období rokov 130 pr. n. l. – 200 n. l. sa prostredníctvom štúdia anatómie stále úspešnejšie 
liečili pacienti, vznikali mnohozväzkové publikácie o medicíne. Jedným z najznámejších vedcov svo-
jej doby bol rímsky lekár a spisovateľ, významný filozof, logik Claudius Galenus, známy ako Galén. 
Vytvoril dielo obsahujúce okolo 300 spisov, v ktorých zhrnul všetky smery filozofie a medicíny do 
podrobnej systemizovanej celkovej koncepcie. Vytvoril tak vedecký systém, ktorý slúžil po dve tisíc-
ročia ako metodický základ vedeckých postupov pri diagnostike a liečbe chorôb. Svojimi anatomic-
kými prácami obohatil lekársku vedu, hoci tým, že sa sústredil na zvieratá, neboli jeho závery 
v niektorých detailoch pri ich aplikáciách na ľudí správne. Pitvanie a experimentovanie na zvieratách 
dokázalo, že tepny obsahujú krv, ale nebola uspokojivo zodpovedaná otázka odlišnosti medzi systé-
mom tepien a žíl. Tieto myšlienky formovali základy medicínskych pravidiel niekoľko nasledujúcich 
storočí.   

Napriek napredujúcemu výskumu až do 17. storočia n. l. lekári dostatočne nerozumeli fyziológii 
ciev a telesných tekutín. V roku 1603 anglický lekár a anatóm William Harvey zaznamenal: „Krv 
v tele neustále obieha pod vplyvom tlkotu srdca.“ Tento závažný poznatok, ktorý vyvrátil Galénovu 
teóriu, že ľudské telo každý deň vyrobí a odstráni veľké množstvo krvi, sa stal známym až v roku 
1628. V uvedenom roku publikoval Harvey dielo Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis 
in animalibus (Anatomická štúdia pohybu srdca a krvi v zvieratách), kde vysvetlil systém uzatvorenej 
cirkulácie krvi v organizme. William Harvey svojím presným opisom činnosti krvného obehu pripravil 
základy pre vznik modernej fyziológie (1). Tento objav taktiež výrazne pomohol k rozvoju intrave-
nóznej (i. v.) terapie a v neskoršom období k objaveniu periférnych i centrálnych žilových katétrov. 
Harvey patril do skupiny vedcov, ktorí úzko spolupracovali na zdokonaľovaní intravenóznej terapie. 
Súčasťou skupiny bol aj dizajnér, astronóm a architekt Christopher Wren, ktorý v roku 1658 vytvoril 
prvú pomôcku na podávanie intravenóznej terapie. Zariadenie sa skladalo zo zaostreného brka, ktoré 
slúžilo na punkciu žily a prasacieho močového mechúra, do ktorého Wren nalial zmes vína, piva, ópia 
a antimónu a následne ho intravenózne aplikoval zvieraťu. Experiment bol síce úspešný, avšak brká 
boli príliš krehké a ich fixácia bola komplikovaná. Postupne sa začali okolo žilového vstupu tvoriť 
krvné zrazeniny, brká podliehali biologickému rozkladu a spôsobovali vznik infekcie.  
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Pokrok v technológii bol nevyhnutný. Významným priekopníkom v danej oblasti bol Wrenov ko-
lega Richard Lower, ktorý v roku 1665 vykonal prvú úspešnú transfúziu medzi zvieratami. Už v roku 
1668 navrhol nové zariadenia na podávanie transfúzie. Jeho návrhy obsahovali takmer všetky prvky, 
ktoré sa stali základom vývoja moderných ihiel, striekačiek  a intravenóznych katétrov. 

V roku 1818 britský pôrodník a lekár James Blundell vykonal prvú zdokumentovanú transfúziu 
krvi u rodičky umierajúcej na ťažké popôrodné krvácanie.  

Významným objavom v histórii medicíny bola kanylácia centrálneho venózneho systému. V roku 
1929 bol publikovaný článok v časopise Klinische Wochenschrift s názvom „Sondáž pravého srdca“. 
Mladý asistent Werner Forssmann z Eberswaldu v ňom opísal „pokus na vlastnom tele“, keď si zavie-
dol tenkú gumovú hadičku z lakťovej žily až do pravej predsiene. Za tento významný objav dostal 
v roku 1956 Nobelovu cenu (obrázok 1) (1, 2). Metóda kanylácie centrálneho žilového systému bola 
inovovaná v roku 1952 francúzskym vojenským chirurgom Robertom Aubaniacom, ktorý po prvýkrát 
perkutánne zakanyloval centrálny žilový systém cez vena subclavia u 72-ročného pacienta (3). Táto 
metóda umožnila rýchle podávanie transfúzie a doplnenie tekutín pri hypovolemickom šoku u ťažko 
zranených vojnových obetí. Ďalší pokrok vo vývoji kanylácie centrálneho žilového systému bol za-
znamenaný v roku 1953, keď švédsky profesor rádiológie Sven Ivar Seldinger opísal metódu zavede-
nia katétra pomocou kovového vodiča (obrázok 2). Táto metóda sa používa dodnes.  

Od roku 1973 sa začal používať silikónový katéter s dakronovou manžetou, určený na zavedenie 
do hornej dutej žily s podkožnou tunelizáciou v hrudnej oblasti (Broviacov katéter) (4). V roku 1979 
Hickman a kol. upravili Broviacov katéter na účel podávania domácej parenterálnej výživy 
a chemoterapie u onkologických pacientov (Hickmanov katéter má v porovnaní s Broviacovým katét-
rom širší lúmen katétra a hrubšiu stenu) (obrázok 3). V 80. rokoch 20. storočia sa začal používať úplne 
nový typ centrálnych venóznych katétrov, ktoré boli implantované v podkoží (TIVAD – totally im-
plantable vascular access device), tzv. portové systémy. Ide o uzavretý systém, ktorý sa skladá 
z komôrky (tzv. port), na ktorú je napojený katéter zavedený do centrálneho venózneho riečiska (5). 
V roku 1975 bol v odbornej literatúre po prvýkrát spomenutý nový typ katétra zavedený do centrálne-
ho venózneho systému z periférnej cievy – PICC (peripherally inserted central catheter) (6). PICC je 
centrálny venózny katéter zavedený cez periférnu vénu (v.) na hornej končatine (v. brachialis, basili-
ca, axillaris, cephalica), event. na dolnej končatine (v. saphena) s koncom katétra umiestneným 
v centrálnom riečisku. Posledné roky sa kladie dôraz na bezpečnosť a prevenciu komplikácií. Vý-
znamným pokrokom bolo objavenie nových cievnych vstupov, s potenciálom odolnosti voči tlaku, 
predstavenie nových štandardizovaných postupov a technológií. Zavedenie periprocedurálnej ultraso-
nografickej navigácie významne zvýšilo úspešnosť a bezpečnosť žilových vstupov u detí.  
 

     

Obr. 1  

Werner Forssmann, nositeľ Nobelovej ceny za prvú kanyláciu centrálneho venózneho systému  
(Zdroj: FORSSMANN-FALCK, Renate. Werner Forssmann: A pioneer of cardiology.  

The American Journal of Cardiology, 1997, 79.5: 651-660.) 
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Obr. 2 

 Sven Ivar Seldinger opísal metódu zavedenia katétra pomocou kovového vodiča 
(Zdroj: DOBY, T. A tribute to Sven-Ivar Seldinger. AJR.  
American Journal of Roentgenology, 1984, 142.1: 1-4.) 

 

   

Obr. 3 

Robert Othello Hickman, významný priekopník dlhodobých cievnych vstupov 
(Zdroj: Robert Hickman Obituary (1926 – 2019) – Seattle, WA – The Seattle Times (legacy.com)) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.legacy.com/us/obituaries/seattletimes/name/robert-hickman-obituary?id=13198894
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2 VENÓZNE VSTUPY U DETÍ 

2.1   Všeobecná charakteristika 

Správne zvolený funkčný cievny prístup prispieva k zlepšeniu celkového terapeutického manaž-
mentu dieťaťa. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce bezpečnosť a kvalitu cievneho prístupu patrí 
správna indikácia, správny výber typu katétra, ktorý adekvátne zodpovedá individuálnym potrebám 
detského pacienta, vhodný výber miesta zavedenia, správny spôsob inzercie a dodržiavanie postupov 
ošetrovateľskej starostlivosti. 

Výber žilového prístupu závisí od predpokladanej doby ponechania katétra in situ, frekvencie po-
dávania liečby, dĺžky a typu terapie (pH, osmolarita roztoku...), klinického stavu pacienta a odborných 
skúseností ošetrujúceho personálu. Z praktického hľadiska je dôležité poznať liečebný protokol pa-
cienta a v prípade potreby cievneho prístupu dôsledne vybrať správny typ venózneho vstupu, aby sa 
zabránilo traumatizácii dieťaťa. V súčasnosti sa využívajú rôzne typy katétrov a techniky inzercie 
cievnych vstupov. 

Žilové vstupy (venous access devices – VAD) u detí rozdeľujeme rovnako ako u dospelých 
v závislosti od umiestnenia špičky katétra do dvoch základných skupín – periférne a centrálne ve-
nózne vstupy. Žilové vstupy so špičkou katétra umiestnenou v hornej dutej žile, v pravej predsieni 
alebo v dolnej dutej žile považujeme za „centrálne“ (7). Medzi ďalšie kritériá rozdelenia venóznych 
vstupov patrí: 1. spôsob zavedenia cievneho vstupu (napr. technika „naslepo“, s použitím ultrasono-
grafie, s použitím NIR – near-infrared technológie, priama inzercia cievneho vstupu „pod zrakom“ – 
napr. umbilikálne katétre atď.), 2. miesto inzercie katétra (napr. povrchový alebo hlboko uložený žilo-
vý systém, žilový systém hornej končatiny, dolnej končatiny, hlavičky dieťaťa atď.), 3. miesto výstupu 
katétra (napr. hrudná oblasť, unguinálna oblasť, v strednej časti ramena či stehna atď.), 4. vzhľad a 
materiál katétra, 5. odporúčaná doba zavedenia venózneho vstupu.  

Žilové vstupy môžeme rozdeliť na krátkodobé, ktoré sa používajú hlavne u pacientov v priebehu 
hospitalizácie; strednodobé venózne vstupy určené pacientom počas hospitalizácie i po jej ukončení, 
v mimonemocničnom prostredí, s obmedzenou dobou použitia (niekoľko mesiacov); dlhodobé cen-
trálne žilové katétre, ktoré sa môžu používať mesiace až roky. Dlhodobé centrálne venózne katétre sú 
určené na podávanie liečby u detí nielen v priebehu hospitalizácie, ale aj v mimonemocničnom pro-
stredí (napr. dlhodobá ambulantná liečba, paliatívna liečba, totálna parenterálna výživa podávaná 
v domácom prostredí...). 

2.2   Periférne venózne vstupy 

Jednou z možností zaistenia prístupu do žilového riečiska je kanylácia periférnej cievy. Zabezpe-
čenie periférneho žilového vstupu je vo väčšine prípadov prvou voľbou zaistenia cievneho prístupu  
a patrí k najčastejším invazívnym výkonom v zdravotníckych zariadeniach. Podľa medzinárodných 
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odporúčaní by nemali byť do periférneho žilového riečiska aplikované lieky a infúzne roztoky s pH < 
5 a > 9, infúzne roztoky s osmolaritou > ako 900 mOsm/l, vezikanty a iritanty, ktoré poškodzujú ciev-
ny endotel.  

V súčasnosti sa používa niekoľko druhov periférnych kanýl, ktoré sa odlišujú charakteristikou, 
vlastnosťami, indikáciou použitia, cenou. Pôvodné kovové kanylky s krídelkami boli postupne nahra-
dené periférnymi kanylami z iných materiálov. V súčasnosti rozdeľujeme periférne kanyly podľa dĺž-
ky katétra. Krátke kanyly sú kratšie ako 6 cm, dlhé periférne katétre (tzv. mini-midline, krátke midline 
katétre) majú dĺžku 6 – 15 cm, midline katétre sú dlhšie ako 15 cm.  

Vzhľadom na viaceré inovácie, ktoré nedávno zmenili kritériá výberu a manažmentu periférneho 
venózneho prístupu (nové typy periférnych kanýl, nové techniky zavádzania, nové odporúčania pre 
starostlivosť), svetová organizácia zameraná na cievne prístupy – WoCoVA Foundation (WoCoVA = 
World Congress on Vascular Access) vypracovala v roku 2021 medzinárodný konsenzus s cieľom 
objasniť správne delenie periférnych katétrov, indikácie centrálneho verzus periférneho venózneho 
prístupu, diskutovať o indikáciách jednotlivých typov periférnych katétrov (krátke periférne kanyly vs. 
dlhé periférne kanyly vs. midline katétre), definovať správne techniky inzercie a starostlivosti 
o periférne žilové vstupy (ERPIUP – European Recommendations on the Proper Indication and Use of 
Peripheral venous access – Európske odporúčania pre správnu indikáciu na používanie periférnych 
venóznych vstupov) (8). Dokument obsahuje prehľadnú klasifikáciu periférnych vstupov so štandardi-
záciou terminológie, systematické odporúčania pre správnu indikáciu, postup zavedenia, použitie, 
starostlivosť, prevenciu a liečbu komplikácií periférnych venóznych vstupov v klinickej praxi.  

2.3   Centrálne venózne vstupy  

Centrálne venózne vstupy (CVAD – central venous access devices) sú definované ako intravasku-
lárne prístupy so špičkou katétra umiestnenou v oblasti prechodu hornej dutej žily do pravej predsiene 
(prípadne v oblasti spodnej tretiny hornej dutej žily alebo hornej tretiny pravej predsiene – tzv. oblasť 
kavoatriálnej junkcie). Uvedená pozícia sa považuje za ideálnu na podávanie roztokov s akoukoľvek 
hodnotou pH a osmolaritou. V súlade s terminológiou svetovej organizácie pre cievne prístupy Wo-
CoVA (World Congress on Vascular Access /WoCoVA/ Foundation) v závislosti od miesta inzercie 
rozlišujeme katétre zavedené z periférneho hlbokého žilového systému – PICCs (peripherally inserted 
central catheters – periférne inzerované centrálne katétre zavedené cez hlboké žily – v. (vena) brachia-
lis, v. cephalica, v. basilica na hornej končatine, event. na dolnej končatine (v. saphena), CICCs (cen-
trally inserted central catheters – centrálne zavedené centrálne katétre, inzerované z vén supraklaviku-
lárnej oblasti (v. jugularis interna, v. brachiocephalica) alebo infraklavikulárnej oblasti (v. axillaris), 
FICCs (femorally inserted central catheters – femorálne centrálne katétre zavedené cez v. femoralis 
communis, v. femoralis superficialis, v. saphena). Správne uloženie distálneho konca katétra je pred-
pokladom zníženia výskytu komplikácií. V súčasnej dobe je za optimálne miesto uloženia špičky cen-
trálneho žilového katétra považovaná dolná tretina hornej dutej žily, miesto prechodu hornej dutej žily 
do pravej predsiene (PICC, CICC), rozhranie dolnej dutej žily a pravej predsiene (FICC). 

Pri zavádzaní centrálnych venóznych vstupov u detí sa používajú viaceré techniky. V neonatológii 
sa s obľubou používa metóda perkutánnej kanylácie povrchovej žily so zavedením špičky katétra do 
centrálneho riečiska – epikutánne katétre (ECC: epicutaneo-caval catheters), metóda priamej kanylácie 
umbilikálnej vény (UVC: umbilical venous catheters) (pozri nižšie). Pri kanylácii žilového systému so 
zavedením centrálneho žilového katétra (PICC, CICC, FICC) sa používa ultrasonografická navigácia. 
Použitie ultrasonografickej navigácie pri zavádzaní centrálnych venóznych vstupov významnou mie-
rou prispelo k zvýšeniu úspešnosti kanylácie, skráteniu času výkonu, zníženiu počtu vpichov pri ka-
nylácii, minimalizácii rizika vzniku komplikácií (hematóm, pneumotorax, hemotorax, poškodenia 
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brachiálneho plexu...). Kanylácia centrálneho žilového systému pomocou metódy anatomických bo-
dov nie je v súčasnosti odporúčaná. 

K najčastejším indikáciám zavedenia centrálneho venózneho katétra patrí „vyčerpanie“ periférne-
ho cievneho prístupu, aplikácia infúzie s pH < 5 nebo > 9 (pozri tabuľka 1), podanie vezikantov či 
iritantov s rizikom poškodenia endotelu, hyperosmolárnych roztokov, podanie parenterálnej výživy, 
eliminačné metódy (dialýza/aferéza), opakované odbery krvi, hemodynamické monitorovanie dieťaťa 
(monitorovanie centrálneho venózneho tlaku, monitorovanie kyslíkovej saturácie v zmiešanej venóz-
nej krvi), plánovaná dlhodobá liečba v mimonemocničnom prostredí. K zavedeniu CICC sa prikláňa-
me v prípade kontraindikácie PICC (u dojčiat a malých detí s drobnými periférnymi hlbokými žilami 
< 3 mm, zabezpečenie cievneho vstupu v naliehavých situáciách, chronická renálna insuficiencia 
s prebiehajúcou alebo plánovanou eliminačnou liečbou, anatomická alebo patologická štrukturálna 
prekážka v mieste predpokladaného zavedenia PICC, centrálny vstup na účel elimačnej liečby). Zave-
denie FICC je indikované v prípade kontraindikácie zavedenia CICC a PICC (kožné lézie v mieste 
predpokladanej kanylácie, mediastinálna tumorózna masa s útlakom hornej dutej žily, respiračné zly-
hanie u pacienta, zvlášť na neinvazívnej ventilácii, nespolupráca dieťaťa s vysokým rizikom vytrhnu-
tia katétra) (obrázok 4, 5). 

Tabuľka 1  

Vybrané lieky – hodnota pH 

Liek pH lieku 
Acyklovir 10,5 – 11,6 
Amikacín 3,5 – 5,5 
Aminofylín 8,6 – 9,0 
Amiodarón 4,1 
Ampicilín 9,0 (8,0 – 10,0) 
Bleomycín 4,5 – 6,0 
Cefepím 4,0 – 6,0 
Ciprofoxacín (3,3 – 4,6) 
Doxycyklín  (1,8 – 3,3) 
Epirubicín, Etopozid 3,0 
Fenytoín 12 
Fluorouracil (8,9 – 9,2) 
Ganciklovir (9,0 – 11) 
Thiopental  (10,2 – 11,2) 
Vankomycín  (2,4 – 4,5) 

Zdroj: SPPK 

     
Obr. 4 

Tunelizovaný CICC cez v. brachiocephalica l.sin. 
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Obr. 5 

Tunelizovaný FICC cez v. femoralis communis 

2.4 Rozdelenie venóznych vstupov v závislosti  
od odporúčanej doby zavedenia  

Krátkodobé venózne vstupy  

• periférna kanyla – odporúčaná doba zavedenia závisí od typu krátkej periférnej kanyly (pri liečbe 
v trvaní do 7 dní), mini-midline (3 – 4 týždne), 

• netunelizovaný centrálny venózny katéter (CICC a FICC) – odporúčaná doba zavedenia CICC  
7 – 14 dní, FICC via vena femoralis – 4 dni. 

Strednodobé venózne vstupy (doba použiteľnosti > 14 dní) 

• tunelizovaný CICC, FICC, 
• midline katéter –  odporúčaná doba zavedenia 6 – 8 týždňov, 
• PICC  – odporúčaná doba zavedenia 14 dní – 6 mesiacov. 

Dlhodobé venózne vstupy – externalizované  
(odporúčaná doba použitia niekoľko mesiacov až rokov) 

• tunelizovaný PICC (periférne inzerovaný centrálny katéter),   
• tunelizovaný CVAD, napr. Broviac, Hickman (indikovaný pri plánovanej terapii viac ako 6 týž-

dňov/3 mesiace). 

Dlhodobé venózne vstupy – internalizované 

• Port-a-cath (indikovaný pri plánovanej terapii viac ako 6 týždňov/3 mesiace), 
• PICC Port (indikovaný pri plánovanej terapii viac ako 6 týždňov/3 mesiace). 

V literatúre neexistuje presná definícia na odlíšenie krátkodobého, strednodobého a dlhodobého 
venózneho vstupu. Medzi indikácie zavedenia krátkodobých cievnych vstupov (periférna kanylácia) 
patrí intravenózny príjem tekutín, aplikácia liekov či krvných derivátov. K indikáciám na zavedenie 
dlhodobých cievnych vstupov patrí opakované podávanie liečby (chemoterapia, imunoterapia, biolo-
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gická liečba, enzymatická substitúcia, totálna parenterálna výživa – TPV atď.) a eliminačné metódy 
(plazmaferéza, hemodialýza, CRRT). Výhodou centrálneho venózneho vstupu je možnosť odoberania 
krvných vzoriek.  
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3 POSTUPY PRI ZAVÁDZANÍ  
VENÓZNYCH VSTUPOV U DETÍ 

 3.1 Periférne venózne vstupy  
– krátka kanyla, dlhý periférny katéter, midline katéter 

Periférna venózna kanyla je vo väčšine prípadov prvou voľbou zaistenia venózneho prístupu 
u detského pacienta. Je vhodná na podávanie medikamentov s pH od 5 do 9, s osmolaritou nižšou ako 
600 mosm/l, podávanie krvných derivátov. Pri nutnosti podávania parenterálnej výživy s obsahom ˃ 
12,5 % glukózy alebo 5 % aminokyselín či endotel-iritujúcich liekov je indikovaný centrálny venózny 
vstup.  

Periférne cievne vstupy sa v súčasnosti rozdeľujú v závislosti od dĺžky katétra. Prvou skupinou 
periférnych venóznych kanýl sú krátke venózne kanylky, ktoré sú definované v súlade so závermi 
štandardných postupov spoločnosti INS (Infusion Nurses Society) a európskych odporúčaní týkajúcich 
sa správnej indikácie a použitia periférneho venózneho prístupu ERPIUP (European Recommenda-
tions on the Proper Indication and Use of Peripheral venous access) z roku 2021 ako katétre s dĺžkou < 
6 cm, vyrobené z polyuretánu (PUR) alebo polytetrafluoroetylénu (teflón), zavedené do povrchovej 
žily (v hĺbke do 7 mm) technikou zasunutia katétra „po kovovej zavádzacej ihle“ (7, 8) (obrázok 6, 7). 
V súčasnosti sú na trhu dostupné rôzne typy krátkych periférnych kanýl, ktoré sa líšia typom, zlože-
ním, materiálom, bezpečnostnými prvkami (kanyly bez portu/s portom, bez fixačných krídelok/s fi-
xačnými krídelkami, s bezpečnostným klipom na konci hrotu ihly, ktorý chráni personál pred porane-
ním atď.). Niektoré kanyly sú vyrobené už ako kompaktná pomôcka zostavená z jednotlivých kom-
ponentov potrebných pri kanylácii, ktoré sú súčasne spojené do jedného produktu (tzv. integrovaná 
kanyla tvoriaca uzavretý intravenózny katétrový systém). V priebehu kanylácie nedochádza ku kon-
taktu personálu s krvou pacienta. Odporúčaná doba použitia „integrovaných kanýl“ je, na rozdiel od 
krátkych periférnych kanyliek, niekoľko dní, dokonca jeden týždeň. 

  

   
Obr. 6 

Inzercia krátkej periférnej kanyly 
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Obr. 7 

Periférna kanyla na dolnej končatine 

U detských pacientov je pred kanyláciou periférnej cievy vhodné použiť topickú anestéziu – na-
príklad EMLA krém (zmes 2,5% lidokaín + 2,5% prilokaín). Krém aplikujeme na miesto predpokla-
danej punkcie v hrubej vrstve na plochu cca 2 × 2 cm na dobu 40 – 60 minút a miesto prekryjeme 
fóliou na účel lepšieho prieniku anestetika. Pri použití EMLA krému je nevyhnutné počítať s lokálnou 
vazokonstrikciou a preto je dôležité natrieť najlepšie viditeľné žily. Anestetický účinok pretrváva pri-
bližne dve hodiny. EMLA krém nepoužívame u predčasne narodených detí a ani u menších detí 
s rizikom vzniku methemoglobinémie (súčasné užívanie methemoglobín indukujúcich liekov, napr. 
fenytoínu). U novorodencov a dojčiat sa osvedčila orálna stimulácia (dojčenie, podanie tyčiniek na-
močených do glukózy/sacharózy). U niektorých detí nie sú povrchové žily dostatočne viditeľné ani 
hmatateľné a kanylácia periférnej cievy je náročná (hypovolémia, obezita, opuchy...). Uvedená situá-
cia je označená v anglickej literatúre – DIVA (difficult intravenous access), čo znamená obťažné zais-
tenie periférneho cievneho prístupu cez povrchové žily (umiestnené max. do hĺbky 6 – 7 mm). Na 
lepšiu vizualizáciu priebehu cievy je možné použiť turniket, jemné poklepávanie kože, lokálne zahrie-
vanie. V súčasnosti sú už na trhu dostupné zariadenia, ktoré slúžia na vyhľadávanie a zobrazenie po-
vrchových žíl s využitím infračerveného svetla – NIR (near-infrared), transluminácie (obrázok 8). Ak 
však uvedené metodiky nepomôžu, pri ťažkostiach so zabezpečením periférneho cievneho prístupu 
cez povrchové žily (situácia „DIVA“) sa odporúča kanylácia hlbokých žíl pod ultrasonografickou 
kontrolou. V týchto prípadoch uprednostňujeme použitie dlhých periférnych katétrov („mini-mid-
line“), keďže pri zavedení krátkej periférnej kanyly hrozí jej dislokácia (v život ohrozujúcich situá-
ciách sa odporúča zabezpečiť intraoseálny prístup). 

 
   

            

Obr. 8 

Zobrazovanie periférnych žíl pomocou infračerveného svetla 
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Dlhé periférne katétre (známe ako „mini-midline“ alebo krátke midline katétre) sú podľa de-
finície spoločnosti INS a odporúčaní ERPIUP dlhšie ako 6 cm, ale kratšie ako 15 cm, vyrobené 
z rôznych materiálov (polyuretán, polyetylén, polyéter blok amid – PEBA), rôznej veľkosti (3 Fr – 
zodpovedá vnútornému priemeru cca 20 G, 4 Fr – cca 18 G). U detí sa odporúča používať mini-
midline katéter veľkosti 3 Fr, ktorý sa zavádza Seldingerovou technikou pomocou ultrasonografie do 
povrchových či hĺbkových žíl ramena alebo predlaktia (v. cephalica, v basilica). V rámci prevencie 
vzniku trombózy sa 3 Fr (= 1 mm) katéter zavádza do 3- a viac milimetrovej cievy, 4 Fr do 4- a viac 
milimetrovej cievy. Zavedenie „mini-midline“ katétra je indikované v prípade potreby periférneho 
cievneho vstupu na viac ako 1 týždeň, avšak nie dlhšie ako 3 – 4 týždne. Dlhé periférne katétre sú 
vhodné u starších detí nielen počas hospitalizácie, ale aj na použitie v mimonemocničnom prostredí 
(ambulantná liečba, domáca starostlivosť...). 

Medzi periférne cievne vstupy patria aj midline katétre, ktoré sú podľa definície spoločnosti INS 
a odporúčaní ERPIUP dlhšie ako 15 cm (zvyčajne 20 – 25 cm), veľkosti 3 Fr – 5 Fr, vyrobené 
z polyuretánu alebo silikónu, s chlopňou alebo bez chlopne (7, 8). Midline katéter sa líši od mini-
midline svojou dĺžkou, ale aj spôsobom zavedenia (midline katéter sa zavádza modifikovanou Seldin-
gerovou technikou, s použitím zavádzača). Midline katéter sa obvykle zavádza pod ultrasonografickou 
navigáciou do hlbokého žilového systému ideálne v strednej tretine ramena (s preferenciou v. basilica, 
v. brachialis, následne v. cephalica). Odporúča sa zavádzať bezchlopňové, polyuretánové, vysokoprie-
tokové katétre, nakoľko v porovnaní so silikónovými katétrami sú odolnejšie. Pri zavádzaní katétra je 
odporúčané dodržiavať zásady metódy ZIM (zone insertion method – metóda bezpečnej zóny vyvede-
nia katétra) (obrázok 9) (9). Uvedená metóda pomáha identifikovať najbezpečnejšie miesto inzercie 
katétra pod ultrasonografickou kontrolou (Dawsonova zelená zóna – optimálne miesto pre inzerciu 
katétra, žltá zóna – možné miesto pre inzerciu katétra, červená zóna – nevhodné miesto inzercie). Op-
timálne miesto vyvedenia katétra je v strednej tretine ramena (Dawsonova zelená zóna).  

 

 

Obr. 9  

Zóna bezpečného vyvedenia katétra – „zone insertion method“ (ZIM) 

V prípade, že je midline zavedený v hornej tretine ramena (Dawsonova žltá zóna), je dôležitá tunelizá-
cia katétra, s jeho vyvedením do zelenej zóny. Distálny koniec katétra obvykle siaha do oblasti vena 
axillaris, maximálne vena subclavia (obrázok 10). Z uvedeného dôvodu sa indikácie midline katétru 
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zhodujú s indikáciami zavedenia periférnej žilovej kanyly, pri plánovanej liečbe dlhšej ako 3 – 4 týž-
dne. Keďže špička katétra nesiaha do centrálneho venózneho systému, musíme dôkladne zvažovať 
charakter podávanej liečby. Podávanie iritantantov, kontinuálnych infúzií vezikantov a parenterálnej 
liečby (glukóza ˃ 12,5 %, aminokyseliny ˃ 5 %) nie je vhodné. Zavedenie midline katétra je prefero-
vané pri potrebe periférneho žilového prístupu u starších detí (tínedžerov) v mimonemocničnom pro-
stredí (ambulantná starostlivosť, napr. ambulantná intravenózna antibiotická liečba, opakované podá-
vanie krvných derivátov, paliatívna terapia). Midline katéter sa používa u malých detí zriedkavejšie. 
 

 

Obr. 10 

Poloha špičky periférnych cievnych vstupov 

Zavedenie periférnej kanyly 

Pri kanylácii periférnej cievy sa riadime dokumentom ERPIUP, ktorý je určený pre dospelých 
pacientov, avšak väčšina odporúčaní sa vzťahuje aj na detských pacientov. Zavedenie periférnej kany-
ly vyžaduje dodržanie nasledujúcich krokov: 

a)  vhodná indikácia zavedenia periférnej kanyly: liečba v trvaní < 7 dní, dostatočne vidi-

teľné a hmatateľné povrchové žily; 

b)   správna voľba miesta vpichu, preferencia žíl v stabilných miestach (predlaktie, rame-
no) pred miestami s hroziacou dislokáciou kanyly (zápästie, kubitálna jamka); kanylácia 
v oblasti zápästia je riziková z hľadiska poškodenia nervov a arteriálneho systému; ku kanylá-
cii v krčnej oblasti, v. jugularis externa, na dolných končatinách pristupovať len v urgentných 
situáciách);  

c)  hygiena, dezinfekcia rúk; 
d)   jednorazové rukavice; 
e)  kanylu je možné zaviesť po nasadení nesterilných jednorazových rukavíc, po kožnej 

dezinfekcii predpokladaného miesta kanylácie – v súčasnosti je odporúčaný roztok 2% chlór-
hexidínu v 70% alkohole s dodržaním doby expozície (aplikovať 30 sekúnd/nechať pôsobiť 
30 sekúnd); 

f)  použitie turniketu; 
g)   zavedenie kanyly, pri objavení sa krvi v kanyle vytiahnutie ihly, uvoľnenie turniketu; 
h)   aplikácia kyanoakrylátového lepidla na miesto vpichu (0,15 – 0,25 ml); 
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i)  sterilné krytie kanyly, uprednostňujeme polopriepustné transparentné krytie.  
Kanylácia je realizovaná v závislosti od spolupráce dieťaťa, v sedácii, s použitím/bez použitia lo-

kálne aplikovaného EMLA krému. 

Zavedenie periférneho venózneho vstupu pod ultrasonografickou navigáciou  
(dlhá periférna kanyla – tzv. mini-midline) 

a)   správna indikácia zavedenia cievneho vstupu – zavedenie dlhej periférnej kanyly je indikované 
pri potrebe aplikácie liečby v trvaní > 7 dní a < 3 – 4 týždne; pri potrebe periférneho cievneho vstupu 
v prípade „DIVA“; 

b)   správny výber miesta kanylácie s použitím ultrasonografie: preferencia v. basilica, v. cephali-
ca na predlaktí, v. cephalica na ramene (v. brachialis a v. basilica šetríme na účel zavedenia PICC); 
vyberáme žilu, ktorá má priesvit minimálne 3-krát väčší než je priemer katétra v mieste, v ktorom 
dosiahneme zaručenú stabilitu cievneho prístupu; 

c)   adekvátna asepsa s maximálnou bariérovou ochranou (dezinfekcia rúk, sterilné rukavice, ste-
rilný plášť, čapica, maska, dezinfekcia kože pomocou 2% chlórhexidínu v 70% alkohole, sterilné kry-
tie, sterilný návlek ultrasonografickej sondy); v prípade nedodržania bariérovej ochrany v urgentných 
situáciách katéter je odporúčané zrušiť do 48 hodín; 

d)   kanylácia cievy pod ultrasonografickou kontrolou (preferencia 8 – 10 cm polyuretánový alebo 
PEBA katéter, 3 – 4 Fr); 

e)   umiestnenie katétra Seldingerovou technikou; 
f)  aplikácia kyanoakrylátového lepidla na miesto vpichu (0,15 – 0,25 ml) – zlepšenie stabilizácie 

katétra, prevencia bakteriálnej kontaminácie, zastavenie krvácania;  
g)   preplach katétra a uzavretie systému bezihlovým vstupom; 
h)   bezstehová fixácia napr: StatLock, Grip-Lok, adhezívne polopriepustné sterilné krytie.  
Kanylácia je realizovaná v závislosti od spolupráce dieťaťa, v sedácii, s použitím/bez použitia lo-

kálne aplikovaného anestetika.  

Zavedenie midline katétra pod ultrasonografickou navigáciou  

a)   správna indikácia zavedenia cievneho vstupu – zavedenie midline je indikované pri potrebe 
aplikácie liečby v trvaní > 3 – 4 týždne, v mimonemocničnom prostredí; 

b)   správny výber miesta kanylácie s použitím ultrasonografie: preferencia v. basilica, v. brachia-
lis na ramene; v. cephalica je druhou voľbou; vyberáme žilu, ktorá má priesvit minimálne 3-krát väčší 
než je priemer katétra, pri výbere dodržiavame pravidlá metódy ZIM (zone insertion method – metóda 
bezpečnej zóny vyvedenia katétra) – Dawsonova zelená zóna – optimálne miesto pre inzerciu katétra, 
žltá zóna – možné miesto pre inzerciu katétra, červená zóna – nevhodné miesto inzercie. V prípade 
inzercie katétra v oblasti žltej zóny je nutná tunelizácia katétra s výstupom v zelenej zóne. Najvhod-
nejším miestom vyvedenia katétra na hornej končatine je stredná časť ramena (zelená zóna), kde mô-
žeme katéter ľahko a bezpečne fixovať a ošetrovať; 

c)   adekvátna asepsa s maximálnou bariérovou ochranou (dezinfekcia rúk, sterilné rukavice, ste-
rilný plášť, čapica, maska, dezinfekcia kože pomocou 2% chlórhexidínu v 70% alkohole, sterilné kry-
tie, sterilný návlek ultrasonografickej sondy); v prípade nedodržania bariérovej ochrany v urgentných 
situáciách, katéter je odporúčané zrušiť do 48 hodín; 

d)   kanylácia cievy pod ultrasonografickou kontrolou (preferencia vysokoprietokový, polyuretá-
nový bezchlopňový katéter, 3 – 4 Fr); 

e)   umiestnenie katétra modifikovanou Seldingerovou technikou s použitím zavádzača; 
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f)  kontrola špičky katétra ultrasonografiou; 
g)   preplach a uzavretie katétra fyziologickým roztokom; 
h)   aplikácia kyanoakrylátového lepidla na miesto vpichu (0,15 – 0,25 ml) – zlepšenie stabilizácie 

katétra, súčasť prevencie bakteriálnej kontaminácie, zastavenie krvácania; 
i)  bezstehová fixácia napr: StatLock®, Grip-Lok®, alebo podkožná fixácia s použitím SecurA-

cath® (tu lepidlo použijeme až po zavedení fixačnej pomôcky); 
j)  adhezívne polopriepustné sterilné krytie.  
Kanylácia je realizovaná v závislosti od spolupráce dieťaťa, v sedácii, v celkovej anestézii, s pou-

žitím/bez použitia lokálneho anestetika.  
Doba použiteľnosti katétra závisí od kvality ošetrovateľskej starostlivosti, so zameraním na 

správne ošetrovanie miesta vpichu, prevenciu dislokácie katétra a vzniku extraluminálnej bakteriálnej 
infekcie. Ďalším významným aspektom ošetrovateľskej starostlivosti je správna manipulácia s infúz-
nym setom s cieľom prevencie oklúzie katétra a vzniku intraluminálnej bakteriálnej kontaminácie. 

3.2   PICC – centrálny venózny vstup  

PICC (peripherally inserted central catheter) je katéter zavedený do centrálneho venózneho sys-
tému z hlbokej periférnej žily, určený pre pacientov s potrebou strednodobého až dlhodobého cievne-
ho vstupu (obrázok 11). Niektorí autori hovoria o dobe použiteľnosti PICC viac ako 1 rok, a to v zá-
vislosti od konkrétneho typu katétra, spôsobu ošetrovania či spolupráce pacienta (7).  
 

 

Obr. 11 

 PICC (peripherally inserted central catheter)  
Zdroj: https://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/about-your-peripherally-inserted-central-catheter-picc 

V minulosti boli PICC spojené s vyššou mierou lokálnych komplikácií, žilovej trombózy, malpozície 
a mali niektoré technické obmedzenia (napr. spätné chlopne). V súčasnosti sú PICC vyrobené z bio-
kompatibilného materiálu, zavádzajú sa do hlbokých žíl ramena (najčastejšie v. basilica, v. cephalica 
alebo v. brachialis) alebo dolnej končatiny (u detských pacientov) pod ultrasonografickou kontrolou. 
Poloha distálneho konca katétra je overená v reálnom čase intrakavitárnym elektrokardiogramom 
(EKG) alebo pomocou ultrasonografie (ECHOTIP – Ped protokol) (tabuľka 2) (7), v závislosti od 
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skúseností a preferencie pracoviska. Distálny koniec katétra siaha za optimálnych podmienok do ob-
lasti kavoatriálnej junkcie. Medzi indikácie zavedenia PICC patrí potreba centrálneho venózneho 
vstupu na obdobie dlhšie ako 14 dní (napr. na účel podávania antibiotickej liečby, chemoterapie, pa-
renterálnej výživy), indikácia opakovaných odberov krvi v priebehu hospitalizácie, potreba monitoro-
vania hemodynamiky (centrálny venózny tlak, kyslíková saturácia v zmiešanej venóznej krvi), rýchle 
podávanie infúznych roztokov s cieľom doplnenia objemu pacienta (vysokotlakové PICC). PICC sa 
prednostne využíva v niektorých špecifických prípadoch u pacientov s vysokým rizikom zavedenia 
centrálneho venózneho katétra v supra/infraklavikulárnej oblasti, s anatomickými abnormalitami 
v oblasti krku alebo hrudníka, u pacientov s tracheostómiou, s koagulačnými poruchami či trombocy-
topéniou, u detí na účel podávania dlhodobej liečby v mimonemocničnom prostredí. V tejto indikácii 
má PICC v porovnaní s implantovateľnými portami a tunelizovaným CICC svoje výhody (pri PICC sa 
nevyžaduje po ukončení liečby chirurgická extrakcia v celkovej anestézii, v porovnaní s portami sa pri 
PICC nevyžaduje perkutánne zavedenie ihly). Z uvedených dôvodov je použitie PICC u detí 
v priebehu hospitalizácie i v mimonemocničnom prostredí (strednodobá až dlhodobá domáca či ambu-
lantná liečba) stále častejšie. S cieľom predĺženia použiteľnosti katétra môžeme PICC tunelizovať 
a stabilizovať bezstehovou fixáciou (SecurAcath®). 

Tabuľka 2 

ECHOTIP – Ped – štandardizovaný postup určený na ultrasonografickú navigáciu distálneho konca katétra  
a jeho finálne umiestnenie pri zavádzaní centrálnych venóznych vstupov u detí. Zdroj: (7) 

Centrálny 
venózny  
katéter 

Protokol Ultrazvuková sonda Projekcia 

PICC Navigácia pri umiestňo-
vaní špičky katétra 

Lineárna hokejková sonda,  
10 – 14 MHz 

Rovnaké akustické projekcie 
ako pri RaCeVA a RaPeVA 

 Poloha špičky katétra 

Mikrokonvexná sonda,  
4 – 8 MHz, al.  
malá sektorová sonda,  
3 – 7 MHz 

Subkostálna projekcia 
s vizualizáciou hornej a dolnej 
dutej žily, pravej predsiene, 
alebo alternatívna – apikálna 
štvordutinová projekcia 

 
V súčasnej dobe sú k dispozícii PICC s jedným lúmenom (1,9 – 5 Fr) a viaclúmenové (2-lú-

menové 2,6 – 5 Fr a 3-lúmenové 6 Fr). PICC veľkosti 3 Fr a viac je pri dobrej ošetrovateľskej staros-
tlivosti vhodný na podávanie krvných derivátov a opakované krvné odbery. Pri menších katétroch 
hrozí riziko znefunkčnenia. Pri potrebe vysokoprietokovej aplikácie látok, napr. podávanie kontrastnej 
látky pri zobrazovacích vyšetreniach, musí mať dieťa zavedený tzv. Power-PICC, ktorý je špeciálne 
určený na vysokoobjemovú a tlakovú aplikáciu. PICC sa stále viac využívajú aj v prostredí intenzívnej 
starostlivosti a oproti štandardným CICC majú niektoré výhody. Ich zavedenie (pri zvládnutí USG 
techniky) je bezpečné a je možné sa vyhnúť nebezpečenstvu hemotoraxu a pneumotoraxu. K hlav-
ným kontraindikáciám PICC patrí nedostatočný priemer žíl (t. j. < 3 – 4 mm), paréza, infekcie kože 
v mieste vpichu, prítomnosť dialyzačnej fistuly na končatine, ťažké popáleniny a nutnosť rýchleho 
zabezpečenia centrálneho vstupu pri kardiopulmonálnej resuscitácii.  

PICC sa u najmenších detí zavádza v celkovej anestézii pod ultrasonografickou kontrolou za prís-
ne sterilných podmienok. U spolupracujúcich starších detí je možné výkon realizovať v analgosedácii 
s lokálnou anestéziou v mieste vpichu. Počas výkonu je odporúčané dodržiavať zásady SIP protokolu 
(safe insertion of PICCs – bezpečná inzercia PICC) (tabuľka 3) (7). 

 
 



24 
 

Tabuľka 3 

Protokol SIP (safe insertion of PICCs – bezpečná inzercia PICC) 

1. Preprocedurálne ultrasonografické vyšetrenie hlbokých žíl na hornej končatine (pozri protokol Ra-
PeVA) 

2. Antiseptické podmienky počas výkonu – prísna hygiena rúk, dezinfekcia kože 2% chlórhexidínom 
v 70% alkohole, dodržiavať zásady asepsy 

3. 

Výber žily, výber miesta vpichu – zhodnotiť priemer cievy, dodržiavať pravidlo 33 % (na ideálne 
dodržanie pomeru – priemer katéter : žila – 1 : 3), umiestnenie výstupu katétra v zelenej zóne (ZIM), 
v prípade výberu miesta punkcie v žltej zóne zvážiť možnosti tunelizácie do zelenej zóny (RA-
VESTO protokol – rapid assessment of vascular exit site and tunneling options – rýchle zhodnotenie 
miesta kanylácie a možností tunelizácie)  

4. Presná identifikácia priebehu n. medianus a arteria brachialis pomocou ultrasonografie 

5. Kanylácia hlbokej periférnej žily pod ultrasonografickou kontrolou (preferencia vizualizácie cievy 
metódou „out of plane“) 

6. Použitie ultrasonografickej navigácie pri zavádzaní špičky katétra – posúdiť vhodné smerovanie vo-
diča zo supraklavikulárneho prístupu (ECHOTIP protokol) 

7. Periprocedurálne posúdenie polohy špičky katétra – použitie EKG navigácie, ultrasonografie (sub-
kostálny a apikálny pohľad, použite „bublinkového“ testu (ECHOTIP protokol)  

8. Vhodná fixácia katétra, prekrytie miesta vpichu – použitie bezstehovej fixácie, použitie chirurgického 
lepidla, transparentné krytie 

 

 

Obr. 12 

Sedem krokov protokolu RaPeVA – červená šípka (rapid peripheral vein assessment)  
– systémové vyšetrenie hlbokých žíl pod ultrasonografickou kontrolou 

(Zdroj: cit. 7 BIASUCCI, D. G.; DISMA, N. M.; PITTIRUTI, M. Vascular Access in Neonates and Children. 
Springer Cham. 2022. 417 s. ISBN 978-3-030-94708-8.) 
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Pred výkonom je dôležité vyšetriť cievny systém pomocou ultrasonografie a určiť vhodnú žilu na 
zavedenie zvoleného PICC (protokol RaPeVa) (obrázok 12) (10). Dôležitá je správna indikácia typu 
katétra (rozmery a počet lúmenov) vzhľadom na diagnózu pacienta a potrebu ďalšej liečby, pričom pri 
indikácii je dôležitá medziodborová spolupráca. Pri zavádzaní katétra sa odporúča dodržiavať pravidlo 
33 % (priemer cievy v milimetroch je väčší alebo sa rovná veľkosti katétra vo Fr) a zásady metódy 
ZIM (zone insertion method – metóda bezpečnej zóny vyvedenia katétra) (obrázok 9). Uvedená me-
tóda pomáha identifikovať najbezpečnejšie miesto inzercie katétra pod utrasonografickou kontrolou 
(Dawsonova zelená zóna – optimálne miesto pre inzerciu katétra, žltá zóna – možné miesto pre inzer-
ciu katétra, červená zóna – nevhodné miesto inzercie) (9). V prípade inzercie PICC v oblasti žltej zóny 
je nutná tunelizácia katétra s výstupom v zelenej zóne. Najvhodnejším miestom zavedenia PICC na 
hornej končatine je stredná časť ramena (zelená zóna), kde môžeme katéter ľahko a bezpečne fixovať 
a ošetrovať. Pri zavádzaní postupujeme podľa protokolu RAVESTO (rapid assessment of vascular exit 
site and tunneling options – protokol rýchleho zhodnotenia miesta cievneho vpichu a možností tuneli-
zácie) (7). Inzercia katétra v uvedenej oblasti je spojená s najnižším rizikom infekčných komplikácií. 
V súčasnosti sa odporúča periprocedurálna kontrola špičky katétra pomocou EKG navigácie alebo 
ultrasonograficky (ECHOTIP protokol) s vizualizáciou dolnej dutej žily, pravej predsiene a spojenia 
hornej dutej žily s predsieňou v subkostálnej projekcii (tabuľka 2) (7). PICC sa odporúča fixovať bez-
stehovou technikou, pričom na trhu sú v súčasnosti dostupné rôzne bezstehové fixačné systémy ako 
napr. SecurAcath®, Grip-Lok®, StatLock® (obrázok 13, 14, 15). 
 

   
Obr. 13  

Zavedený PICC 

       
Obr. 14 

Fixácia PICC prostredníctvom SecurAcath® (bezprostredne po zavedení PICC) 
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Obr. 15 

Bezstehová fixácia power PICC – tzv. Grip-Lok® 

Na účel zlepšenia stabilizácie katétra a prevencie bakteriálnej kontaminácie sa odporúča aplikovať do 
miesta inzercie katétra kyanoakrylátové lepidlo. Mimoriadne dôležité je dbať na dôslednú ošetrovateľ-
skú starostlivosť edukovaným personálom.  

Po inzercii katétra sa odporúča miesto vpichu pravidelne kontrolovať a vymeniť sterilné krytie už 
24 – 48 hodín po zavedení. Na suché miesto vpichu, respektíve výstupu katétra pri tunelizovaných 
typoch prikladáme transparentné polopriepustné antiseptické krytie. Pri ošetrovaní dôkladne odstraňu-
jeme krv z okolia vpichu tampónom s fyziologickým roztokom. Po mechanickom očistení pristupuje-
me k dezinfekcii vhodnými dezinfekčnými roztokmi (2% chlórhexidín v 70% alkohole). Po aplikácii 
dezinfekčného roztoku dodržiavame čas expozície. Na krytie miesta vpichu používame napr. Tega-
dermCHG® (fólia Tegadermu s gélovým štvorcom s chlórhexidín glukonátom) alebo Biopatch® . Ten-
to typ krytia aplikujeme po dezinfekcii až na suché miesto vpichu a jeho okolia a pravidelne ho mení-
me po 7 dňoch (1). Zavedený PICC je nutné pravidelne preplachovať fyziologickým roztokom  
s použitím minimálne desaťmililitrovej striekačky metódou štart – stop (prerušovaná aplikácia prepla-
chu s cieľom vyvolania turbulentného prúdenia v katétri). V súčasnosti sa na vyplnenie katétra v obdo-
bí medzi terapiami odporúča používať prípravky taurolidínu s baktericídnym a fungicídnym účinkom. 
Tieto preparáty zabraňujú aj tvorbe biofilmu, čo môže signifikantne predĺžiť životnosť katétra.  

3.3  Centrálny venózny katéter – CICC a FICC u detí  

Centrálny venózny katéter môže byť zavedený z viacerých prístupov, avšak podmienkou definície 
je správne zavedenie špičky katétra v centrálnom žilovom riečisku. Pôvodné rozdelenie katétrov podľa 
dĺžky používania na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé je považované v súčasnosti len za orientač-
né, keďže kritériá doby použiteľnosti sa môžu navzájom prekrývať. Napríklad tunelizovaný centrálny 
venózny vstup (PICC „off label“) môže byť zavedený na účel krátkodobého, strednodobého i dlho-
dobého použitia, na použitie počas hospitalizácie i rôznu dobu po jej ukončení.  

Cievny vstup určený na použitie počas hospitalizácie je podľa individuálnych potrieb pacienta 
vhodné tunelizovať a použiť subkutánnu bezstehovú fixáciu, s prichytením katétra kovovými klipmi 
priamo do podkožia v mieste jeho výstupu (SecurAcath®). Tunelizácia nie je určená len pre katétre 
s manžetou. Pri tunelizácii postupujeme podľa protokolu RAVESTO, s cieľom vyvedenia katétra do 
bezpečnej zóny. Ak predpokladáme zrušenie katétra do 48 hodín, tunelizácia nie je potrebná (tabuľ-  
ka 4) (7). 

V prípade potreby cievneho vstupu (s indikáciou zavedenia CICC alebo FICC) na dlhodobejšie 
použitie, a to v mimonemocničnom prostredí, sa odporúča použiť tunelizovaný katéter bez manžety 
s následnou bezstehovou podkožnou fixáciou (SecurAcath®)alebo katéter s manžetou. Vo vybraných 
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prípadoch je indikované zavedenie implantovateľných portálnych systémov. Indikáciou pre zavedenie 
dlhodobého tunelizovaného CVAD je dlhodobá, každodenná alebo s krátkymi prestávkami aplikovaná 
intravenózna liečba (chemoterapia, antiinfekčná, imunomodulačná, substitučná terapia atď.), parente-
rálna výživa alebo eliminačná terapia, prípadne potreba chronických či opakovaných krvných odberov 
a invazívny monitoring (pri niektorých typoch katétrov). 

Tunelizácia katétrov 

V poslednom desaťročí boli vyvinuté rôzne štandardizované protokoly určené na systematické 
hodnotenie venózneho systému pred zavedením centrálneho venózneho katétra pod ultrasonografickou 
navigáciou: RaCeVA (rapid central vein assessment), RaPeVA (rapid peripheral vein assessment)  
a RaFeVA (rapid femoral vein assessment) (11, 12). Tieto protokoly boli navrhnuté s cieľom identifi-
kácie optimálneho miesta kanylácie venózneho systému, v snahe minimalizovať riziko vzniku kom-
plikácií súvisiacich so zavedením centrálneho žilového katétra. Niekedy je však miesto zavedenia 
venózneho vstupu spojené s rizikom potenciálnej infekcie a/alebo dislokácie katétra. V uvedenom 
prípade sa na účel zvýšenia bezpečnosti a predĺženia doby použiteľnosti centrálneho venózneho katét-
ra využíva technika tunelizácie – t. j. miesto pôvodnej punkcie žily a vyústenia katétra je rozdielne. 
Medzi týmito dvomi miestami sa vytvára podkožný tunel, v ktorom je uložený katéter. Žilový vstup je 
vyvedený na bezpečnom mieste s nižšou koncentráciou kožnej bakteriálnej flóry, s možnosťou jedno-
duchšej fixácie, bezpečného použitia a ošetrovania. Všetky tieto faktory redukujú riziko vzniku kom-
plikácií, zvyšujú životnosť a dobu použiteľnosti katétra. 

Pri tunelizácii venózneho vstupu sa riadime protokolom RAVESTO (rapid assessment of vascular 
exit site and tunneling options – rýchle zhodnotenie miesta cievneho vpichu a možností tunelizácie), 
ktorý definuje rôzne možnosti subkutánnej tunelizácie s potrebou individuálneho prístupu ku každému 
pacientovi (tabuľka 4). Cieľom protokolu je pomôcť lekárovi rozpoznať správnu indikáciu tunelizácie, 
vybrať alternatívne miesto výstupu katétra, zadefinovať typ tunelizácie (smer a techniku). 

Centrálne venózne katétre CICC a FICC sa rozdeľujú podľa typu katétra (charakter, vlastnosti):  
1. polyuretánové katétre bez manžety určené na zavedenie v naliehavých situáciách Seldingero-

vou metódou, vyrobené z polyuretánu staršej generácie, bez možnosti tunelizácie, odporúčaná doba 
extrakcie – 48 hodín; 

2. polyuretánové katétre novej generácie, vyrobené z biokompatibilného materiálu, bez manžety, 
vysokoprietokové (3 – 6 Fr, 1 – 3-lúmenové) – PICC, alebo PICC „off label“. Katéter má dĺžku 40 – 
60 cm, možnosť prispôsobenia dĺžky katétra podľa potreby, s možnosťou tunelizácie, technika inzercie 
– modifikovaná Seldingerova metóda;   

 

   

Obr. 16 

Dlhodobý venózny vstup CICC – polyuretánový katéter, bezprostredne po zavedení 
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3. polyuretánové katétre novej generácie, vysokoprietokové, s manžetou (5 – 7 FR, 1 – 2-lúme-
nové) – možnosť tunelizácie, technika inzercie – modifikovaná Seldingerova metóda. Sú určené na 
dlhodobé používanie, v mimonemocničnom prostredí (obrázok 16). Staršie silikónové katétre (Hic-
kman, Broviac...) sa používajú zriedkavejšie z dôvodu vyššieho rizika mechanických komplikácií. Ich 
použitie sa už neodporúča. Broviacov katéter (Broviac) je pôvodný katéter, od ktorého bol odvodený 
Hickmanov katéter. Hlavný rozdiel medzi nimi je v priemere vnútorného lúmenu a rozdielnom prie-
mere katétra pred a pod fixačnou manžetou. Hickmanov katéter (Hickman) – je dostupný v rôznych 
veľkostiach (pre detských i dospelých pacientov), s jedným, dvojitým alebo trojitým lúmenom a rôzne 
veľkou dakronovou manžetou, ktorá fixuje katéter v podkoží (obrázok 17); 

4. polyuretánové katétre určené na eliminačné metódy (CICC, FICC) – technika inzercie – Sel-
dingerova metóda (7).  
 

   
 

 

Obr. 17 

Dlhodobý venózny vstup – Hickmanov katéter 
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Tabuľka 4 

Protokol RAVESTO (rapid assessment of vascular exit site and tunneling options – rýchle zhodnotenie miesta 
cievneho vpichu a možností tunelizácie) 

Centrálny  
venózny katéter Typ a možnosti tunelizácie Indikácie tunelizácie 

PICC tunelizácia do Dawsonovej 
zelenej zóny 

kanylácia žily v Dawsonovej žltej zóne,  
predpoklad potreby dlhodobej intravenóznej 
(i.v.) liečby 

CICC  
(supraklavikulárny 
 prístup) 

tunelizácia do  
infraklavikulárnej oblasti 

dlhodobá i.v. liečba pacientov v mimo-
nemocničnom prostredí (antibiotická liečba, 
TPV, chemoterapia), predpoklad obťažnej 
ošetrovateľskej starostlivosti miesta vstupu 
u hospitalizovaných detí (vlhkosť, 
tracheostómia, ochlpenie...) 

 tunelizácia na rameno kožné lézie v hrudnej oblasti, vylučovanie 
sekrétov z dutiny ústnej na hrudník, operačný 
výkon v hrudnej oblasti, zavedenie i.v.  
katétra na ipsilaterálnej strane 

 tunelizácia na chrbát kontraindikácia vyvedenia katétra na hrudnú 
oblasť či rameno, u detí s trendenciou  
vytrhnutia katétra 

CICC  
(infraklavikulárny  
prístup) 

tunelizácia na spodnú časť 
 hrudníka 

dlhodobá i.v. liečba pacientov v mimo-
nemocničnom prostredí (antibiotická liečba, 
TPV, chemoterapia), predpoklad obťažnej 
ošetrovateľskej starostlivosti miesta vstupu 
u hospitalizovaných detí (vlhkosť,  
tracheostómia...) 

 tunelizácia na rameno kožné lézie v hrudnej oblasti, vylučovanie 
sekrétov z dutiny ústnej na hrudník, operačný 
výkon v hrudnej oblasti, zavedenie i.v. katétra 
na ipsilaterálnej strane 

 tunelizácia na chrbát kontraindikácia vyvedenia katétra na hrudnú 
oblasť či rameno, u detí s tendenciou  
vytrhnutia katétra 

FICC (kanylácia 
v inguinálnej oblasti) 

tunelizácia na brucho elektívny cievny vstup u „chodiacich  
– pohybujúcich sa“ detí s kontraindikáciou 
PICC/CICC 

 tunelizácia  
na strednú časť stehna 

elektívny cievny vstup u imobilných detí 
s kontraindikáciou zavedenia PICC/CICC 

FICC (kanylácia  
v strednej časti stehna) 

tunelizácia na brucho elektívny cievny vstup u „chodiacich“ detí 
s kontraindikáciou zavedenia PICC/CICC 

 tunelizácia na distálnu časť 
stehna 

dlhodobý cievny vstup u imobilných  
pacientov s kontraindikáciou zavedenia 
PICC/CICC 

 

Pri zavádzaní CICC sa odporúča dodržiavať protokoly vytvorené s cieľom zvýšenia bezpečnosti 
výkonu a minimalizácie rizika vzniku komplikácií. Talianska organizácia zameraná na problematiku 
dlhodobých venóznych vstupov GAVeCeLT (Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine) navrhla 
súbor preventívnych opatrení, ktoré sa odporúčajú dodržiavať pri zavádzaní centrálneho žilového ka-
tétra u detí – tzv. SIC (safe insertion of CICCs – bezpečné zavedenie centrálnych venóznych katétrov 
CICC). Tento postup sa skladá zo siedmich krokov, ktoré definujú najdôležitejšie fázy inzercie katétra 
(tabuľka 5) (7, 13).  



30 
 

Tabuľka 5 

Protokol SIC (safe insertion of CICC – bezpečné zavedenie CICC) 

1. 
Preprocedurálne ultrasonografické vyšetrenie žíl krku, v supra-/infraklavikulárnej oblasti  
(pozri protokol RaCeVA), výber optimálneho miesta výstupu katétra (dodržiavať ZIM)  
(obrázok 18, 19, 20) (tabuľka 6) 

2. Aseptické podmienky počas výkonu – prísna hygiena rúk, dezinfekcia kože 2% chlórhexidínom 
v 70% alkohole, dodržiavať zásady asepsy 

3. 
Zavedenie katétra pod ultrasonografickou navigáciou – punkcia cievy pod kontrolou ultrasono-grafie, 
ultrasonografická vizualizácia smerovania vodiča v priebehu výkonu; ultrasonografia pľúc  
(vylúčenie komplikácii – pneumotorax?) 

4. Určenie polohy distálneho konca katétra – EKG navigácia, echokardiografia (ECHOTIP protokol – 
subkostálna a apikálna projekcia, použite „bublinkového“ testu) (tabuľka 7) 

5. Starostlivosť o miesto vyvedenia katétra – použitie chirurgického lepidla 

6. Vhodná fixácia katétra – bezstehová adhezívna fixácia, podkožná fixácia (SecurAcath®),  
transparentné krytie 

7. Vhodné krytie miesta výstupu katétra – použitie semipermeabilného transparentného krytia  

Tabuľka 6 

Protokol RaCeVA – postup pri vyšetrovaní cievnych štruktúr v cervikotorakálnej oblasti  
pred zavedením centrálneho venózneho katétra 

 Poloha USG sondy Vyšetrované cievne štruktúry Okolité štruktúry 

1. stredná časť krku (transverzálna 
poloha) 

vena (v.) jugularis interna 
arteria (a.) carotis 

štítna žľaza 
trachea 

2. spodná časť krku (transverzálna 
poloha) 

v. jugularis interna 
a. carotis 
a. subclavia 

trachea 
n. vagus 
n. phrenicus 

3. sternoklavikulárna oblasť 
(transverzálna poloha) 

v. jugularis interna 
v. brachiocephalica 

pleura (mediastinum) 
n. phrenicus 

4. supraklavikulárna oblasť 
(longitudinálna poloha) 

v. subclavia 
a. subclavia 
v. jugularis externa 

pleura (pľúcny hrot) 

5. infraklavikulárna oblasť 
(transverzálna poloha) 

v. axillaris 
a. axillaris 
v. cephalica 

pleura 
rebrá 

6. infraklavikulárna oblasť 
(longitudinálna poloha) 

v. axillaris 
a. axillaris 

pleura 
rebrá 

7. pľúca  
(longitudinálna poloha) 

pleura 
(predná hrudná stena) rebrá 
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Obr. 18 

Protokol RaCeVA (rapid central vein assessment – rýchle zhodnotenie centrálnych žíl) 
– prehľad jednotlivých krokov protokolu RaCeVA  

(kroky 1 – 7: naznačený postup pri vyšetrovaní s polohou sondy) 

 
 
 
 
 

   

Obr. 19 

Zóna bezpečného vyvedenia katétra – zone insertion method (ZIM) – metóda pomáha identifikovať  
najbezpečnejšie miesto vyvedenia katétra (Dawsonova zelená zóna – optimálne miesto pre vyvedenie katétra) 
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Obr. 20 

Vyšetrovanie žíl v supraklavikulárnej oblasti u novorodenca s využitím protokolu RaCeVA 

Tabuľka 7 

ECHOTIP – Ped – štandardizovaný postup určený na ultrasonografickú navigáciu distálneho konca katétra  
a jeho finálne umiestnenie pri zavádzaní centrálnych venóznych vstupov u detí 

CVAD Protokol Ultrazvuková sonda Projekcia 

CICC 
Navigácia  
pri umiestňovaní špičky 
katétra 

Lineárna hokejková sonda,  
10 – 14 MHz 

Rovnaké akustické projekcie  
ako pri RaCeVA 

 Poloha špičky katétra 

Mikrokonvexná sonda,  
4 – 8 MHz, alebo  
malá sektorová sonda,  
3 – 7 MHz 

Subkostálna projekcia 
s vizualizáciou hornej a dolnej 
dutej žily, pravej predsiene,  
alebo alternatívna – subkostálna 
štvordutinová projekcia 

FICC 
Navigácia  
pri umiestňovaní špičky 
katétra 

Lineárna hokejková sonda,  
10 – 14 MHz 
Mikrokonvexná sonda,  
4 – 8 MHz 

Krátka a dlhá os v. femoralis,  
v. iliaca externa, krátka a dlhá os 
dolnej dutej žily 

 Poloha špičky katétra Mikrokonvexná sonda,  
4 – 8 MHz 

Subkostálny prístup, dlhá os  
– dolná dutá žila 

 
Pri zavádzaní FICC je dôležité dodržiavať protokol zameraný na zvýšenie bezpečnosti a preven-

ciu vzniku komplikácií femorálnych centrálnych katétrov – SIF (safe insertion of FICCs – bezpečné 
zavedenie FICC), ktorý sa skladá podobne ako SIC zo 7 opatrení (tabuľka 8) (7, 14). Tento postup 
zahŕňa: preprocedurálne vyhodnotenie anamnézy pacienta, zhodnotenie žilového systému – protokol 
RaFeVA (tabuľka 9), použitie vhodnej aseptickej techniky, ultrazvukom riadenú punkciu a kanyláciu 
žily, posúdenie polohy špičky katétra v priebehu výkonu, primeranú ochranu miesta výstupu, správne 
zaistenie katétra a vhodné krytie miesta inzercie katétra.  
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Tabuľka 8 

Protokol SIF (safe insertion of FICC – bezpečné zavedenie FICC) 

1. Preprocedurálne ultrasonografické vyšetrenie žíl v oblasti stehna a v unguinálnej oblasti (pozri proto-
kol RaFeVA), výber optimálneho miesta výstupu katétra (dodržiavať ZIM) 

2. Aseptické podmienky počas výkonu – prísna hygiena rúk, dezinfekcia kože 2% chlórhexidínom 
v 70% alkohole, dodržiavať zásady asepsy 

3. Zavedenie katétra pod ultrasonografickou navigáciou – punkcia cievy pod kontrolou ultrasonografie, 
ultrasonografická vizualizácia smerovania vodiča v priebehu výkonu 

4. Určenie polohy distálneho konca katétra – v prípade potreby uloženia špičky katétra v dolnej dutej 
žile použiť antropometrické údaje s odhadom hĺbky zavedenia, prípadne zvážiť postprocedurálnu 
RTG kontrolu špičky katétra;  
v prípade uloženia špičky v kavoatriálnej junkcii – EKG navigácia, echokardiografia (ECHOTIP 
protokol – subkostálna a apikálna projekcia, použite „bublinkového“ testu) 

5. Starostlivosť o miesto vyvedenia katétra – použitie chirurgického lepidla 

6. Vhodná fixácia katétra – bezstehová fixácia, podkožná fixácia, transparentné krytie 

7. Vhodné krytie miesta výstupu katétra – použitie semipermeabilného transparentného krytia  

Tabuľka 9 

Protokol RaFeVA (rapid femoral vein assessment – rýchle zhodnotenie femorálnych žíl) 

 Vyšetrované cievne štruktúry Vizualizácia žilového systému 

1. a. femoralis communis, v. femoralis communis v krátkej osi 

2. v. femoralis communis, v. iliaca externa v dlhej osi 

3. a. femoralis communis, v. femoralis communis, v. saphena  v krátkej osi 

4. a. femoralis superficialis, a. femoralis profunda,  
v. femoralis communis  v krátkej osi 

5. a. femoralis superficialis, a. femoralis profunda,  
v. femoralis superficialis, v. femoralis profunda v krátkej osi 

6. a. femoralis superficialis, v. femoralis superficialis v krátkej osi 

7. a. femoralis superficialis, v. femoralis superficialis v šikmej osi 

 

Doba použiteľnosti CICC a FICC závisí od kvality ošetrovateľskej starostlivosti, so zameraním na 
správne ošetrovanie miesta vpichu, prevenciu dislokácie katétra a vzniku extraluminálnej bakteriálnej 
infekcie. K hlavným zásadám ošetrovateľskej starostlivosti patrí: a) dodržiavanie odporúčanej výmeny 
krytia (výmena transparentnej fólie – každých 7 dní alebo častejšie v prípade porušenia krytia, transpa-
rentná CHG fólia – výmena každých 7 – 10 dní, textilné krytie – prvá výmena za 24 hodín, ďalej à 48 
hodín alebo častejšie v prípade porušenia krytia) s označením dátumu výmeny, b) na dezinfekciu kože 
používať 2% chlórhexidín v 70% alkohole, c) výmena adhezívnej bezstehovej fixácie – vždy pri vý-
mene krytia alebo častejšie v prípade porušenia (nevymieňať SecurAcath®!), d) výmena bezihlových 
konektorov à 7 dní alebo častejšie (v prípade ich znečistenia).  

Ďalším významným aspektom ošetrovateľskej starostlivosti je správna manipulácia s infúznym 
setom s cieľom prevencie oklúzie katétra a vzniku intraluminálnej bakteriálnej kontaminácie. Medzi 
hlavné zásady starostlivosti patrí a) preplach fyziologickým roztokom – technika „štart – stop“ – pred 
a po každej infúzii; ak sa katéter nepoužíva – pravidelný preplach à 1 týždeň, b) používanie bezihlo-
vých konektorov (výmena à 7 dní alebo v prípade znečistenia častejšie) a dezinfekčných klobúčikov 
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(výmena pri každom odstránení krytky; maximálna doba účinnosti 7 dní), c) v prípadoch, kedy hrozí 
vysoké riziko infekčných komplikácií, pravidelný profylaktický uzáver katétra 2% roztokom tauroli-
dínu. Špeciálny typ katétra je dlhodobý dialyzačný katéter (obrázok 21, 22). Starostlivosť o dialyzačné 
katétre: a) na uzáver katétra v prípade potreby lokálneho antikoagulancia používať 4% citrát alebo 
heparín 500 – 1 000 IU/ml 1/1 fyziologický roztok, b) bezihlové konektory nahradíme dezinfekčnými 
klobúčikmi, c) v prípade vysokého rizika vzniku infekčných komplikácií použiť taurolidín citrát. 

 

              
 
 
      

 

 

   

 
   

Obr. 21 

Zavádzanie dlhodobého dialyzačného katétra 

   

Obr. 22 

Dlhodobý dialyzačný katéter – bezprostredne po zavedení 
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Obr. 23 

Postup zavedenia PICC „off label“ cez v. brachiocephalica s tunelizáciou na prednú stranu hrudníka 



36 
 

Pri správnom dodržiavaní preventívnych opatrení SIC a SIF protokolu je výskyt skorých kompli-
kácií zriedkavý. Môžeme sa však stretnúť s neskorými komplikáciami – infekcia, venózna trombóza, 
upchatie katétra či dislokácia katétra. 

Záver 

Pri zavádzaní CICC a FICC uprednostňujeme polyuretánové, vysokotlakové, bezchlopňové katét-
re. V súčasnosti sa čoraz častejšie odporúča pri indikácii CICC a FICC používať „off label“ polyuretá-
nové PICC katétre, ktoré sa zavádzajú modifikovanou Seldingerovou technikou, s možnosťou tuneli-
zácie (obr. 23, 24). Súčasťou setu je jemný mikrozavádzač s rozlomiteľným „sheatom“. Pri jeho 
použití dochádza len k minimálnej traumatizácii tkaniva. Pri extrakcii PICC „off label“ nie je 
u dieťaťa nutná sedácia ani celková anestézia. Pred zavedením CICC a FICC je dôležité preprocedu-
rálne ultrasonografické vyšetrenie žilového riečiska podľa protokolu RaCeVA alebo RaFeVA. Ka-
nylácia cievy prebieha pod ultrasonografickou kontrolou. Polohu distálneho konca katétra určujeme 
pomocou periprocedurálnej echokardiografie alebo intrakavitárneho EKG. V priebehu výkonu dodr-
žiavame zásady protokolu SIC a SIF. 
 

 

Obr. 24  

PICC „off label“ cez v. brachiocephalica l.sin. 

3.4 Dlhodobé centrálne venózne katétre  
– implantovateľné venózne vstupy 

Zavedenie dlhodobého centrálneho venózneho vstupu patrí medzi plánované výkony. Pred výko-
nom sa odporúča zhodnotiť venózny systém dieťaťa, zistiť anamnestické údaje o predchádzajúcich 
kanyláciách ciev, korigovať hemokoagulačné parametre. Samozrejmosťou je dodržanie základných 
pravidiel prevencie katétrových infekcií, ktoré zahŕňa dôkladnú hygienu rúk, maximálnu sterilnú ba-
riéru, asepsu, dezinfekciu kože, výber optimálneho miesta zavedenia CVAD. 
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Implantabilný intravenózny port 

Port-a-cath, tiež označovaný ako port, je chirurgicky subkutánne implantovateľná pomôcka, kto-
rá patrí medzi dlhodobé cievne vstupy (obrázok 25). Zavedenie portu je indikované u pacientov s po-
trebou dlhodobého intermitentne používaného cievneho vstupu v mimonemocničnom prostredí (pozn.: 
Pri potrebe dlhodobého venózneho vstupu, určeného na kontinuálne podávanie liečby, sa uprednostňu-
je zavedenie tunelizovaného externalizovaného katétra s manžetou alebo bez manžety.). Port je skrytý 
pod kožou, s nízkym rizikom dislokácie, vyžaduje nenáročnú ošetrovateľskú starostlivosť. Pri potrebe 
použitia portu je však nevýhodou bolestivé napichnutie komôrky, čo zle tolerujú hlavne malé deti. 
Navyše port je potrebné extrahovať v celkovej anestézii. Implantovateľné intravenózne systémy pou-
žívame pri dlhodobej prerušovanej liečbe (napr. schéma „dlhšie ako 3 mesiace, jedenkrát týždenne“), 
v prípadoch potreby opakovaných odberov krvi, pri zlej tolerancii externalizovaných dlhodobých ve-
nóznych vstupov dieťaťom. Port predstavuje bezpečné zaistenie žilového prístupu na účel dlhodobej 
parenterálnej výživy, pravidelného podávania chemoterapie a ďalších liekov (antibiotiká, koagulačné 
faktory u detí s hemofíliou, opakované podávanie krvných derivátov...), ktoré sa aplikujú do centrál-
neho venózneho systému. Ku kontraindikáciám patrí závažná koagulopatia s nízkou hodnotou krvných 
doštičiek. Aj keď neexistuje presná hranica hodnoty trombocytov, pri ktorej je zavedenie portu kontra-
indikované, za hraničnú hodnotu sa považuje 50 – 70 × 109/l. Zavedenie portu je kontraindikované pri 
prebiehajúcej systémovej infekcii, závažnom kachektickom stave pacienta, malnutrícii (riziko poško-
denia kože nad komôrkou). 

 

 
Obr. 25 

Port a PICC port – umiestnenie komôrky 
(Zdroj: Dr. Merlicco; MERLICCO, D.; LOMBARDI, M.; FINO, M. C. PICC-PORT: valid indication  

to placement in patient with results of extensive skin burns of the neck and chest in oncology. The first case  
in the scientific literature. International Journal of Surgery Case Reports, 2020, 68: 63-66.) 

 
Port-a-cath sa skladá z dvoch častí – portu a katétra. Komôrka môže byť vyrobená z titánu, plastu, 

kombináciou oboch uvedených materiálov či z keramického materiálu. Podľa výšky komôrky sa pou-
žívajú u detí nízkoprofilové „low profile“ (výška cca 10 milimetrov), „very low profile“ (cca 8 mili-
metrov) alebo v ojedinelých prípadoch porty so štandardnou výškou komôrky, určené hlavne pre do-
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spelých pacientov (7). Rozlišujeme jednokomorové či dvojkomorové. Katétre sú vyrobené z biokom-
patibilného polyuretánu alebo silikónu s rôznou dĺžkou a priemerom. Pri hrudníkových portoch nee-
xistuje jasná preferencia medzi polyuretánovými a silikónovými katétrami. Avšak pri potrebe PICC 
portu uprednostňujeme systém s polyuretánovým katétrom. Komôrka má špeciálnu silikónovú mem-
bránu, ktorá môže byť opakovane prepichnutá špeciálnou ihlou – Huberova ihla. Katéter pripevnený 
ku komôrke je zavedený do centrálneho venózneho systému. V súčasnosti sa prednostne používajú 
vysokotlakové porty umožňujúce podávanie kontrastnej látky pri zobrazovacích vyšetreniach (CT, 
MRI), aj keď aplikácia kontrastu do portu je diskutabilná v dôsledku rizika upchatia komôrky kon-
trastnou látkou. Implantovateľné systémy sa zavádzajú za prísne aseptických podmienok (maximálna 
bariérová ochrana – sterilné rukavice, sterilný plášť, čiapka, maska, sterilný návlek na ultrasonografic-
kú sondu) na operačnej sále (tabuľka 10, 11, obrázok 27, 28). Systém najčastejšie zavádzame do ve-
nózneho systému v supra-/infraklavikulárnej oblasti (hrudné porty), na rameno hornej končatiny 
(PICC porty) alebo do vén vo femorálnej oblasti (FICC porty). FICC porty sú vhodnou alternatívou 
v prípade kontraindikácie zavedenia portu v hrudnej oblasti či PICC portu. Komôrka sa najčastejšie 
zavádza nad musculus (m.) pectoralis major (hrudné porty), nad m. biceps brachii (PICC porty) či nad 
m. quadriceps femoris (FICC porty). Ak existuje niekoľko možností, u menších detí sa implantabilný 
systém zavádza najčastejšie z prístupu vena brachiocephalica, vena jugularis interna alebo vena sub-
clavia. Pred kanyláciou sa zhodnotí žilový systém použitím protokolu RaCeVA. PICC porty sa 
u menších detí zavádzajú zriedkavejšie (drobný priemer cievy). U starších detí môžeme zvážiť zave-
denie hrudného portu či PICC portu, ktorý je optimálnym venóznym vstupom napr. u detí s cystickou 
fibrózou. V súčasnosti sa jednoznačne odporúča kanylácia žily pod ultrasonografickou kontrolou.  

 

 

Obr. 26 

Protokol RaCeVA – postupnosť prikladania sondy pri hodnotení žilového riečiska  
v supra-/infraklavikulárnej oblasti 

(Zdroj: cit.11, SPENCER, T. R.; PITTIRUTI, M. Rapid Central Vein Assessment (RaCeVA):  
a systematic, standardized approach for ultrasound assessment before central venous catheterization.  

The journal of vascular access, 2019, 20.3: 239-249) 
 
Optimálna poloha distálneho konca katétra portu je na úrovni kavoatriálnej junkcie. Umiestnenie 

špičky katétra určíme pomocou intrakavitárneho EKG, transtorakálnej echokardiografie, transezofage-
álnej echokardiografie alebo fluoroskopiou. Metóda intrakavitárneho EKG je neinvazívna a bezpečná. 
Alternatívna metóda je transtorakálna echokardiografia. Táto metóda je vhodná zvlášť pri určení špič-
ky katétra FICC portu. Intrakavitárne EKG sa používa pri určení polohy distálneho konca katétra pri 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Polyurethane&usg=ALkJrhi7rqdraPXfnYUx6gof1a-SLkOTYA
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hrudných portoch a PICC portoch. Maximálny vzostup výšky vlny P zodpovedá prechodu katétra do 
oblasti medzi hornou dutou žilou a pravou predsieňou. 

Tabuľka 10 

Zásady zavedenia hrudného portu 

1. Preprocedurálne ultrasonografické vyšetrenie žíl v supra-/infraklavikulárnej oblasti (pozri protokol 
RaCeVA) (obrázok 26) 

2. PREVENCIA VZNIKU INFEKCIE: Aseptické podmienky počas výkonu – prísna hygiena rúk,  
dezinfekcia kože 2% chlórhexidínom v 70% alkohole, maximálna bariérová ochrana, zarúškovanie 
pacienta, sterilný návlek na sondu, bez potreby antibiotickej profylaxie (obrázok 27) 

3. Zavedenie katétra pod ultrasonografickou navigáciou – punkcia cievy pod kontrolou ultrasonografie, 
ultrasonografická vizualizácia smerovania vodiča v priebehu výkonu 

4. Ultrasonografia hrudníka – pleura, vylúčenie pneumotoraxu 

5. Periprocedurálne sledovanie distálneho konca katétra ultrasonografiou v súlade s protokolom 
ECHOTIP – Ped 

6. Uloženie komôrky na musculus pectoralis major, vo vhodnej vzdialenosti od hlavice humeru 
a kľúčnej kosti 

7. Intradermálna sutura rany, použitie chirugického lepidla 

 

    

    

Obr. 27 

Rúškovanie pacienta pred zavedením  
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Tabuľka 11 

Zásady zavedenia PICC portu 

1. Preprocedurálne ultrasonografické vyšetrenie žíl na hornej končatine, v supra-/infraklavikulárnej 
oblasti (pozri protokol RaPeVA/RaCeVA) 

2. Aseptické podmienky počas výkonu – prísna hygiena rúk, dezinfekcia kože 2% chlórhexidínom 
v 70% alkohole, maximálna bariérová ochrana 

3. Pred kanyláciou identifikácia art. brachialis a nervus medianus  

4. Zavedenie katétra pod ultrasonografickou navigáciou – punkcia cievy pod kontrolou ultrasonografie – 
optimálne v zelenej Dawsonovej zóne; ak je miesto punkcie v žltej zóne, blízko axilly, zváženie tune-
lizácie a umiestnenie komory do zelenej zóny, ultrasonografická vizualizácia smerovania vodiča 
v priebehu výkonu 

5. Periprocedurálne sledovanie distálneho konca katétra ultrasonografiou v súlade s protokolom 
ECHOTIP – Ped alebo pomocou EKG navigácie 

6. Uloženie komôrky na musculus biceps, s preferenciou v Dawsonovej zelenej zóne 

7. Intradermálny steh, použitie kyanoakrylátového chirugického lepidla 

 
Ďalším krokom je vytvorenie podkožnej „kapsy“ na uloženie portu (obrázok 28). V závislosti od 

miesta vpichu zvážime tunelizáciu katétra k miestu vytvorenej kapsičky. V prípade, že pri PICC por-
toch je miesto vpichu v zelenej Dawsonovej zóne a pri hrudníkových portoch v infraklavikulárnej 
oblasti, nie je nutná tunelizácia katétra. Pred suturou rany je dôležité skontrolovať funkčnosť systému 
ihlou priloženou v portálnom sete. Na suturu rany sa odporúča intradermálny steh s použitím chirur-
gického lepidla. V prípade potreby sú implantované systémy použiteľné bezprostredne po zavedení. 
Na záver implantácie pred budením pacienta z celkovej anestézie sa zavedie Huberova ihla (obrázok 
30). Doba použiteľnosti portu závisí od kvality ošetrovateľskej starostlivosti. Pri používaní implanto-
vaného systému zavádzame výlučne Huberovu ihlu, ktorú fixujeme transparentným krytím. Huberova 
ihla sa ponecháva in situ najviac 7 dní (obrázok 29).  

 

   

Obr. 28 

Zavedenie portu do podkožnej kapsy 

Port sa preplachuje fyziologickým roztokom (nie sú dôkazy, že by použitie heparínovej zátky bo-
lo účinnejšie v porovnaní s fyziologickým roztokom na uzavretie systému). Port sa preplachuje tech-
nikou „štart – stop“ a pri pozitívnom tlaku sa systém uzatvorí (čo dosiahneme podávaním fyziologic-
kého roztoku pri vyťahovaní ihly). Ak sa katéter nepoužíva, odporúča sa preplach systému raz 
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mesačne, aj keď pôvodný návrh bol preplachovať systém každé 2 – 3 mesiace, bez zvýšeného rizika 
oklúzie. 

 

   

Obr. 29 

Napichnutie Huberovej ihly do portu 

Port sa preplachuje fyziologickým roztokom (nie sú dôkazy, že by použitie heparínovej zátky bo-
lo účinnejšie v porovnaní s fyziologickým roztokom na uzavretie systému). Port sa preplachuje tech-
nikou „štart – stop“ a pri pozitívnom tlaku sa systém uzatvorí (čo dosiahneme podávaním fyziologic-
kého roztoku pri vyťahovaní ihly). Ak sa katéter nepoužíva, odporúča sa preplach systému raz 
mesačne, aj keď pôvodný návrh bol preplachovať systém každé 2 – 3 mesiace, bez zvýšeného rizika 
oklúzie. 

Zavádzanie portu nie je úplne bez rizika. Stretávame sa s intraoperačnými i pooperačnými kom-
plikáciami. V minulosti bol výskyt komplikácií počas zavádzania portu relatívne vysoký (viac ako cca 
18 %) – pneumotorax, hemotorax, vzduchová embolizácia, závažné poškodenie steny cievy. Zavede-
ním nových techník a dodrživaním postupov (ultrasonografia, používanie mikropunkčných setov, pro-
tokoly – tabuľka 10, 11) sa zvýšila bezpečnosť zavádzania implantabilného venózneho systému a kles-
la incidencia intraoperačných komplikácií (7). Cieľom zavedenia nových ošetrovateľských postupov je 
znížiť riziko vzniku postimplantačných komplikácií, ku ktorým patrí infekcia či znefunkčnenie systé-
mu v dôsledku trombózy katétra (CRT – catheter-related thrombosis). Incidencia vzniku katétrovej 
trombózy má vďaka zavedeniu súboru spomínaných opatrení klesajúcu tendenciu (používanie ultraso-
nografie, výber vhodnej žily, používanie mikropunkčných setov). Znefunkčnenie systému v dôsledku 
upchatia katétra je preventabilná komplikácia, ktorej sa môžeme vyhnúť dodržiavaním zásad dôsled-
ného preplachovania a uzatvorenia systému (preplachy a uzáver komôrky fyziologickým roztokom, 
použitie pozitívneho tlaku pri vyberaní ihly, preplachovanie pred použitím a po použití portu). Paren-
terálna výživa a podávanie krvných derivátov zvyšuje riziko infekcie alebo upchatia katétra. Infekcia 
portu môže byť príčinou explantácie systému. Incidencia katétrovej infekcie (CLABSI – central line-
associated bloodstream infection – infekcia krvného riečiska spojená s katétrom) sa pohybuje medzi  
8 – 57 % prípadov (7). K najčastejším agens patrí Klebsiella, Pseudomonas aeurginosa a koaguláza 
negatívne stafylokoky. Incidencia CLABSI a nález patogénov v jednotlivých štúdiách mierne varíruje. 
K najdôležitejším opatreniam prevencie bakteriálnej kolonizácie katétra patrí: dodržiavanie zásad 
asepsy, maximálnej bariérovej ochrany pri zavádzaní systému, pri manipulácii s portom, pri napicho-
vaní Huberovej ihly používať sterilné rukavice, dezinfikovať kožu 2% chlórhexidínom v 70% alkoho-
le, aseptické podmienky pri manipulácii s infúznou súpravou. Vo vybraných prípadoch pri vysokori-
zikových deťoch z hľadiska vzniku infekcie sa môže použiť na uzáver portu 2% taurolidín. Pri 
rozhodovaní o odstránení katétra z dôvodu infekcie sa rozlišuje CLABSI (dôvodom vzniku infekcie 



42 
 

môže byť iný zdroj) od CRBSI (catheter-related blood stream infection – infekcia krvného riečiska 
súvisiaca s katétrom), keď dôvodom infekcie je bakteriálna kolonizácia implantovaného systému. Aby 
sme mohli označiť katéter ako zdroj bakteriémie a stav ako CRBSI, je dôležitý odber hemokultúr 
z portu a z periférnej žily s odoslaním na mikrobiologické vyšetrenie. Na definitívne potvrdenie infek-
cie krvného riečiska spôsobenej centrálnym venóznym katétrom je nutné katéter extrahovať a mikro-
biologicky vyšetriť.  

Medzi infekčné komplikácie patrí lokálna „pocket“ infekcia v mieste kapsy. K ďalším možným 
komplikáciám súvisiacim s portálnym systémom patrí otočenie portu, povytiahnutie katétra, vznik 
hematómu v mieste kapsy, extravazácia liečiva atď.  

Záver 

Implantabilný intravenózny systém je dlhodobý intravenózny vstup vhodný na aplikáciu prerušo-
vanej dlhodobej liečby u detí. Napriek tomu, že je chránený kožným krytom, je dôležité striktne dodr-
žiavať zásady ošetrovateľskej starostlivosti s cieľom prevencie vzniku komplikácií. Explantácia sys-
tému je chirurgický výkon realizovaný v celkovej anestézii.  
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4 INDIKÁCIE VENÓZNYCH VSTUPOV U DETÍ 

4.1  Venózne vstupy v urgentných situáciách  

V situáciách vyžadujúcich okamžité zaistenie cievneho prístupu u detí volíme krátkodobé venóz-
ne vstupy (zavedenie periférnej kanyly, dlhej periférnej kanyly, netunelizované centrálne venózne 
katétre). V týchto prípadoch (na operačnej sále pred operačným výkonom, na urgentnom príjme...) je 
dôležité včas rozlíšiť deti, u ktorých bude zaistenie periférneho cievneho prístupu rýchle a nenáročné, 
od detí, pri ktorých bude kanylácia obťažná a komplikovaná (pastózne deti, deti s vyčerpaným ciev-
nym prístupom – „DIVA“ – difficult intravenous access). 

U dieťaťa s ľahko hmatateľnými a viditeľnými periférnymi žilami na hornej končatine volíme pri 
kanylácii periférneho cievneho vstupu krátku periférnu kanylu. Ak sa nedarí zakanylovať periférna 
žila na hornej končatine, je možné pokúsiť sa o zabezpečenie venózneho vstupu na dolnej končatine 
alebo pristúpiť ku kanylácii povrchových žíl na krku dieťaťa (v. jugularis externa). Žilový vstup na 
krku sa odporúča zrušiť do 24 hodín pre hroziace riziko dislokácie kanyly. U starších detí je vhodné 
zrušiť aj kanyláciu na dolných končatinách vzhľadom na riziko vzniku trombózy. Pri ťažkostiach so 
zabezpečením cievneho prístupu môžeme použiť technológiu slúžiacu na zobrazenie povrchových žíl  
s využitím infračerveného svetla – NIR (near-infrared). Akútne zavedenú krátku periférnu kanylu sa 
odporúča odstrániť do 24 – 48 hodín, keďže kanylácia v mnohých prípadoch neprebieha podľa štan-
dardných postupov zameraných na prevenciu infekčných komplikácií. 

V prípade nedostupnosti technológie NIR pristúpime k použitiu ultrasonografie a následnej ka-
nylácii hlbokého žilového systému so zavedením dlhého periférneho katétra. V mnohých prípadoch sa 
odporúča uprednostniť kanyláciu periférneho hlbokého žilového systému s použitím ultrasonografie 
pred kanyláciou centrálnej žily (CICC, FICC), keďže akútne podávaná liečba môže byť väčšinou apli-
kovaná aj do periférneho cievneho vstupu a realizácia kanylácie je bezpečnejšia. Do hlbokého žilové-
ho systému môžeme zaviesť krátke kanyly, dlhé periférne katétre (mini-midline) i midline katétre. 
V týchto prípadoch uprednostňujeme zavedenie mini-midline katétrov. Ak je mini-midline zavedený 
podľa štandardných postupov prevencie infekčných komplikácií, je možné ponechať tento akútne za-
vedený vstup 48 hodín.  

V niektorých urgentných – život ohrozujúcich – situáciách nie je možné zabezpečiť cievny 
prístup pod ultrasonografickou kontrolou cez periférnu žilu. V týchto prípadoch sa odporúča pristúpiť 
ku kanylácii centrálneho venózneho systému s použitím ultrasonografie. V urgentných situáciách sa 
neodporúča inzercia PICC, pretože správne umiestnenie špičky môže byť zdĺhavé a vzhľadom na od-
porúčané zrušenie urgentne zavádzaných vstupov do 24 – 48 hodín finančne náročné. V uvedených 
prípadoch sa prikláňame k centrálne inzerovaným centrálnym venóznym katétrom (CICC) alebo fe-
morálne inzerovaným katétrom (FICC) v závislosti od klinického stavu pacienta, diagnózy. Pred ka-
nyláciou CICC pristúpime k ultrasonografickému vyšetreniu žilového systému podľa protokolu Ra-
CeVA (rapid central vein assessment), t. j. k rýchlemu a systematickému vyšetreniu centrálnych žíl 
v supra-/inraklavikulárnej oblasti pred zavedením centrálneho venózneho katétra s cieľom identifiká-
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cie najvhodnejšej vény. RaCeVA sleduje sériu siedmich krokov. Vyšetrenie by nemalo trvať skúse-
nému špecialistovi dlhšie ako 2 minúty. Pod kontrolou ultrasonografie (USG) vizualizujeme vény 
v priečnej i pozdĺžnej rovine. U kojencov je najbezpečnejšia kanylácia v. brachiocephalica a v. jugu-
laris. Urgentne zavedený centrálny venózny vstup by mal byť odstránený do 24 – 48 hodín.  

FICC zavádzame v naliehavých situáciách pod ultrasonografickou kontrolou do v. femoralis 
communis alebo v. femoralis superficialis, čo môže byť u malých detí náročné pre malý priemer cievy. 
Pred kanyláciou FICC sa odporúča systematické ultrazvukové zhodnotenie žíl vo femorálnej a ingui-
nálnej oblasti podľa protokolu RaFeVA (rapid femoral vein assessment). Tento protokol je určený na 
vyhodnotenie priechodnosti a priemeru femorálnych žíl s cieľom nájsť najoptimálnejšie miesto zave-
denia FICC. Protokol pozostáva zo siedmich krokov, ktoré zodpovedajú rôznym polohám sondy prilo-
ženej na cievne štruktúry a vykonáva sa vždy obojstranne. Protokol RaFeVA zohľadňuje rôzne možné 
ultrasonografické zobrazenia ciev v priečnej i pozdĺžnej rovine. Špička urgentne zavedeného  FICC by 
mala byť umiestnená v dolnej dutej žile (vo výške nad bifurkáciou vv. iliacae communis a vv. renales, 
orientačne vo výške pupku dieťaťa). FICC zavedený v urgentných situáciách sa odporúča zrušiť do 24 
– 48 hodín.  

Alternatívnym riešením zabezpečenia cievneho vstupu v život ohrozujúcich situáciách je intrao-
seálny prístup. Technika výkonu je jednoduchá a rýchla, optimálna pri urgentnej prednemocničnej 
starostlivosti. Nie sú zatiaľ k dispozícii dôkazy, ktoré by poukazovali na preferenciu zavedenia intrao-
seálneho prístupu pred zavedením cievneho vstupu pod ultrasonografickou kontrolou u detí v život 
ohrozujúcich situáciách v nemocničnom prostredí, s výnimkou akútneho hromadného príjmu detí, 
ktoré vyžadujú okamžité zabezpečenie cievneho systému.    

4.2  Venózne vstupy počas hospitalizácie dieťaťa 

Obvykle sa rozlišujú venózne cievne vstupy na žilové prístupy vhodné najmä pre hospitalizova-
ných pacientov (krátkodobé cievne vstupy) a žilové prístupy určené hlavne na použitie v mimonemoc-
ničnom prostredí (dlhodobé cievne vstupy). Dlhodobé cievne vstupy volíme v prípadoch potreby dl-
hodobejšej pokračujúcej liečby dieťaťa (mesiace až roky) v ambulantnej či domácej starostlivosti. 
Strednodobé cievne vstupy sa používajú v nemocničnom i mimonemocničnom prostredí. 

Voľba periférneho či centrálneho venózneho katétra v priebehu hospitalizácie závisí od liečebné-
ho protokolu dieťaťa. V prípade liečby vhodnej do periférnej cievy zvolíme typ periférnej kanyly 
v závislosti od dĺžky a typu terapie. Výber optimálneho cievneho vstupu závisí i od dostupnosti peri-
férnych ciev dieťaťa (viditeľné/hmatateľné periférne cievy vs. „DIVA“). V prípade dostupných peri-
férnych ciev pri potrebe aplikácie medikamentov na 24 – 48 hodín zvolíme krátku intravenóznu kany-
lu, pri potrebe liečby na 2 – 7 dní „integrovanú“ periférnu kanylku. Pri kanylácii sa odporúča dodr-
žiavať štandardné zásady protokolov spoločnosti INS (Infusion Nurses Society) (kanylácia mimo 
flekčnej zóny končatiny, pred kanyláciou dezinfekcia miesta 2% chlórhexidínom v 70% alkohole, 
použitie transparentného krytia, podávanie roztokov určených výhradne do periférie, dostatočné prep-
lachy katétra fyziologickým roztokom). Napriek kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti len zriedkavo 
vydrží zavedenie periférnej kanyly bez komplikácií dlhšie ako týždeň. Medzi najčastejšie komplikácie 
zavedenia patrí flebitída, trombóza či paravenózne podanie liečiv pri dislokácii kanyly.  

Pri potrebe centrálneho venózneho vstupu sa rozhodujeme medzi PICC, CICC a FICC. Periférne 
inzerovaný centrálny katéter je bezpečný centrálny venózny vstup vhodný u detí, u ktorých po vylúče-
ní kontraindikácií zistíme preprocedurálnou ultrasonografiou (protokol RaPeVA – rapid peripheral 
vein assessment – systémové vyšetrenie hlbokých žíl pod ultrasonografickou kontrolou) vhodné ana-
tomické pomery a dostatočný priemer hlbokých žíl. Inzercia PICC je kontraindikovaná u pacientov  
s chronickou renálnou insuficienciou (prebiehajúca event. plánovaná eliminačná metóda), s patologic-
kým nálezom na končatinách – obštrukcia venózneho systému (napr. žilová trombóza), neurologický 
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deficit (paréza), lymfatické (st.p. lymfadenektómii), kožné lézie (st.p. popálení, lézie infekčnej etioló-
gie...), osteoartikulárne zmeny (zlomeniny, deformity). V prípade kontraindikácie PICC zavedieme 
CICC, centrálne inzerovaný centrálny venózny katéter, ktorý je inzerovaný pod ultrasonografickou 
kontrolou v cervikotorakálnej oblasti (obrázok 30). Najoptimálnejším miestom vyvedenia netunelizo-
vaného centrálneho venózneho katétra je infraklavikulárna oblasť. Pod ultrasonografickou navigáciou 
je možné vizualizovať axilárnu vénu. Prechod medzi axilárnou žilou a podkľúčovou žilou je vo väčši-
ne prípadov situovaný na úrovni vonkajšieho okraja prvého rebra. Venózny systém je v ďalšom prie-
behu krytý kľúčnou kosťou, čo bráni sonografickej vizualizácii ciev (7). 

 

 

Obr. 30 

Tunelizovný CICC 

Kanylácia vena subclavia technikou „naslepo“ sa v súčasnosti neodporúča. Miesto kanylácie 
axilárnej vény je optimálne nielen z hľadiska rizika vzniku infekcie, ale aj dislokácie katétra. U ma-
lých detí je však axilárna žila drobná a ťažko kanylovateľná. V týchto prípadoch sa odporúča kanylá-
cia vén v supraklavikulárnej oblasti (v. brachiocephalica, v. jugularis interna). U malých detí je vhod-
ná pri kanylácii ciev v supraklavikulárnej oblasti tunelizácia do infraklavikulárnej oblasti. V prípade 
tracheostómie tunelizujeme katéter na účel prevencie vzniku infekčných komplikácii 7 – 8 cm od 
miesta stómie. Pri preferencii kanylácie vén v supraklavikulárnej oblasti s tunelizáciou na oblasť hrud-
níka používame katétre, ktoré boli pôvodne určené na zavádanie centrálnych vstupov z periférnej 
cievy – PICC (tzv. PICC off label). PICC „off label“ zavádzame „modifikovanou“ Seldingerovou 
technikou pomocou zavádzača. V priebehu výkonu dodržiavame štandardné postupy dostupných pro-
tokolov talianskej organizácie zameranej na problematiku dlhodobých venóznych vstupov GAVe-
CeLT, napr. „SIC A“ protokol (safe insertion of central access in paediatric patients – bezpečné zave-
denie centrálnych venóznych vstupov u detských pacientov), t. j. súbor opatrení na prevenciu kom-
plikácií. Nevyhnutnou súčasťou protokolu je (1) preprocedurálne ultrasonografické vyšetrenie 
cievneho systému, (2) dodržiavať aseptické podmienky v priebehu výkonu, (3) kanylácia žily pod 
ultrasonografickou kontrolou, (4) určenie polohy špičky katétra v priebehu výkonu (bez radiačnej  
záťaže), (5) vhodný výber miesta výstupu katétra – tunelizácia, (6) bezstehová fixácia katétra (7) 
ochrana miesta výstupu katétra použitím tkanivového lepidla a transparentného krytia. Tieto opatrenia 
zvyšujú bezpečnosť zavedenia centrálnych venóznych vstupov a znižujú riziko vzniku skorých i ne-
skorých komplikácií.  
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Pri obštrukcii hornej dutej žily môže byť zavedenie PICC či CICC náročné. V týchto situáciách 
sa prikláňame k zavedeniu centrálneho venózneho katétra cestou v. femoralis (obrázok 31). Na rozdiel 
od FICC zavedených v urgentných situáciách, kde sa nevyžaduje tunelizácia a miesto výstupu katétra 
zostáva v inguinálnej oblasti, pri katétroch zavádzaných elektívne sa odporúča miesto výstupu tuneli-
zovať do bezpečnej zóny. V prípade kanylácie v. femoralis communis v inguinálnej oblasti katéter 
môže byť tunelizovaný kaudálnym smerom (stredná časť stehna) alebo kraniálne do abdominálnej 
oblasti. U starších detí môže byť zavedený katéter priamo do v. femoralis superficialis pod ultrasono-
grafickou kontrolou v strednej časti stehna. Špička FICC by mala byť umiestnená v strednej časti dol-
nej dutej žily, v prípade potreby monitorovania hemodynamiky v oblasti pravej predsiene. V priebehu 
výkonu sa odporúča postupovať podľa protokolu „SIF“ (safe insertion of femoral catheters – bezpečné 
zavedenie femorálnych katétrov), ktorý sa skladá zo siedmich bodov. Systematické a správne dodržia-
vanie postupu napomáha úspešnému a bezpečnému zavedeniu femorálneho centrálneho vstupu.  

 

     

Obr. 31 

Tunelizovaný FICC 

4.3  Venózne vstupy u detí v mimonemocničnej starostlivosti 

V prípade liečby, ktorá pokračuje po ukončení hospitalizácie v mimonemocničnom prostredí  
(v ambulantnej či domácej starostlivosti) sa odporúča zaviesť strednodobý alebo dlhodobý žilový prí-
stup v závislosti od individuálnych potrieb dieťaťa. V prípade potreby liečby v trvaní < 4 – 6 mesiacov 
sa zavádza strednodobý cievny vstup, pri potrebe > 4 – 6 mesiacov dlhodobý cievny vstup. Pri voľbe 
strednodobého cievneho vstupu, ktorý sa zavedie na účely aplikácie liečby vhodnej do periférie 
a u pacienta nie sú indikované časté odbery krvi, sa môžeme prikloniť k zavedeniu periférneho žilové-
ho prístupu. Strednodobý periférny cievny prístup je indikovaný napr. u detí v domácej paliatívnej 
starostlivosti (na podávanie analgézie, hydratácie, krvných derivátov...), pri antibiotickej či substituč-
nej liečbe (koagulačné faktory, imunoglobulíny). Medzi obľúbené strednodobé periférne cievne vstu-
py, ktoré sa používajú najmä u starších detí (tínedžerov), patria midline katétre (napr. na podávanie 
paliatívnej liečby). Odporúča sa používať polyuretánové midline katétre, ktoré sú odolnejšie 
v porovnaní s katétrami zo silikónu. V prípade potreby častých odberov krvi, podávania chemoterapie, 
parenterálnej liečby či inej liečby nevhodnej na podávanie do periférnej žily na obdobie kratšie ako  
4 – 6 mesiacov sa odporúča zaviesť strednodobý centrálny venózny vstup – PICC, tunelizovaný CICC 
či FICC. PICC zavádzame pod ultrasonografickou kontrolou s ideálnym miestom inzercie katétra  
v Dawsonovej zelenej zóne (ZIM). V prípadoch, keď nie je možné zaviesť PICC v zelenej zóne, odpo-
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rúča sa tunelizácia katétra s cieľom prevencie vzniku infekčných komplikácií do bezpečnej zelenej 
zóny. Pri kanylácii používame ultrasonografiu, ktorá je nápomocná i pri určovaní polohy špičky katét-
ra. Počas výkonu je doporučené dodržiavať zásady protokolu SIP (safe insertion of PICCs – bezpečná 
inzercia PICC). Uprednostňujeme polyuretánové, bezchlopňové PICC. Ide o tzv. power PICC, ktoré 
umožňujú aplikáciu väčšieho objemu tekutiny (až 300 ml/min). V porovnaní so silikónovými katétra-
mi sú odolnejšie, s toleranciou aplikácie vysokotlakových infúzií (napr. pri CT vyšetrení).  

V prípade kontraindikácie PICC sa zavedie CICC v supraklavikulárnej (v. jugularis interna, v. 
brachiocephalica), eventuálne v infraklavikulárnej oblasti (v. axillaris). U dojčiat uprednostňujeme 
kanyláciu v. brachiocephalica. Pri kanylácii cievy v supraklavikulárnej oblasti katéter vytunelizujeme 
do infraklavikulárnej oblasti. V prípade obštrukcie hornej dutej žily zavedieme tunelizovaný FICC.  

Pri potrebe dlhodobého cievneho vstupu správny výber katétra je ovplyvnený frekvenciou použí-
vania žilového prístupu. Pri častom používaní (častejšie ako jeden raz za týždeň) sa prikláňame 
k zavedeniu externalizovaných venóznych vstupov s manžetou. V prípade zriedkavejšej potreby pou-
žívania žilového prístupu zavedieme implantovateľný systém (Port-a-cath). 

Externalizované katétre sú tunelizované v podkožnom tuneli. Dakronová manžeta siaha 2 cm od 
miesta výstupu katétra. V súčasnosti sa používajú polyuretánové, bezchlopňové katétre (Pro-line, 
Vascu-line...). V minulosti používané silikónové tunelizované katétre (s manžetou Hickman, Broviac, 
Leonard) sú už zastaralé a nemali by sa používať (obťažná fixácia, nízky prietok, krehkosť katétra, 
sklon k dislokácii, vyšší výskyt oklúzie lúmenu, nemožnosť použitia pri vysokoprietokových infú-
ziách). 

Dakronová manžeta v priebehu 2 – 3 týždňov prirastie k okolitému tkanivu. Na stabilizáciu katét-
ra sa v súčasnosti používajú bezstehové fixačné systémy (napr. subkutánny fixačný systém SecurA-
cath®, Grip-Lok®, StatLock®). 

V ostatnom čase sa využíva u detí PICC „off label“, tunelizovaný polyuretánový katéter, zavede-
ný cez centrálnu žilu pacienta (v. axillaris, v. subclavia, brachiocephalica alebo femoralis) s tunelizá-
ciou do bezpečnej „zelenej zóny“, či už na hrudník, alebo na dolnú končatinu dieťaťa („off label“ 
PICC alebo atypický PICC) (obrázok 32). Extrakcia PICC „off label“ prebieha bez nutnosti celkovej 
anestézie či sedácie dieťaťa.  
 

   

Obr. 32 

PICC „off label“ 

Implantovateľné systémy sú dlhodobé cievne vstupy, ktorých zavedenie je indikované v prípa-
doch dlhodobej prerušovanej liečby (t. j. menej často ako 1 raz týždenne). Implantovateľný port je 
jednoduchý systém, ktorý sa skladá z portu a katétra. Na aplikáciu do portu je nutné používať výlučne 
ihly so špeciálnym hrotom – Huberove ihly. U detí je dôležité starostlivé zváženie zavedenia portu, 
keďže napichnutie portu niektoré deti ťažšie znášajú napriek lokálnej anestézii v mieste vpichu. Porty 
sú najčastejšie vyrábané z titánu, plastu, z kombinácie oboch materiálov, výnimočne z keramického 
materiálu. Katéter je vyrobený zo silikónu či polyuretánu. V závislosti od hĺbky komôrky je možné 
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zvoliť port so „štandardnou“ komôrkou (výška portu približne 12 mm), komôrkou „s nízkym profi-
lom“ (low profile) (približne 10 mm) alebo „veľmi nízkym profilom“ (very low profile) (približne  
8 mm); v prípade PICC portov sú dispozícii tzv. komôrky s veľmi nízkym profilom (very low profile) 
(7). 

4.4   Ostatné cievne vstupy u detí  

Medzi ďalšie venózne vstupy u detských pacientov patria intraoseálny prístup a cievne vstupy  
určené na používanie pri eliminačných metódach.   
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5 VENÓZNE VSTUPY U NOVORODENCOV  

V pediatrickej praxi sa venuje veľká pozornosť cievnym vstupom, ich správnej indikácii, spôsobu 
zavádzania, komplikáciám a prevencii ich vzniku. Novorodenci sú špecifickou kategóriou pacientov. 
Výber venózneho vstupu závisí od indikácie zavedenia, gestačného veku dieťaťa, pôrodnej hmotnosti, 
pridružených ochorení, anamnézy týkajúcej sa podávania infúznej liečby a stavu venózneho riečiska. 
Venózny vstup by mal mať čo najmenší priemer a invazivita výkonu by mala byť čo najnižšia so zre-
teľom na indikovanú liečbu. Správne zavedenie žilového vstupu u novorodencov si vyžaduje osobitnú 
zručnosť a môže byť výzvou aj pre skúseného neonatológa či detského anestéziológa. Výkon je spoje-
ný s vyšším rizikom vzniku komplikácií, ktoré majú negatívny vplyv na morbiditu novorodenca.  

Vďaka pokrokom v neonatológii sa signifikantne zlepšilo prežívanie kriticky chorých novoroden-
cov (15). Významnou mierou k tomu prispeli moderné techniky, ktoré umožňujú zabezpečiť kvalitný 
venózny vstup aj novorodencom s veľmi nízkou hmotnosťou.  

Dôležitým predpokladom je správna indikácia a načasovanie zavedenia žilového vstupu. 
Medzi žilové prístupy zavádzané u novorodencov patria: 
• periférne venózne vstupy:  
o periférna venózna kanyla,  
o novorodenecký midline (EPIV – extended dwell peripheral intravenous catheter) (inzercia 

pod ultrasonografickou navigáciou), 
• centrálne venózne vstupy (indikované na aplikáciu liečby u kriticky chorých novorodencov na 

jednotkách intenzívnej starostlivosti, u novorodencov pripravovaných na operačný výkon, po-
dávanie parenterálnej výživy...): 
o umbilikálny venózny katéter (UVC – umbilical venous catheter) – vložený cez v. umbilicalis, 

so špičkou katétra umiestnenou v kavoatriálnej junkcii, 
o epikutánny katéter (ECC – epicutaneo-caval catheters) – vložený cez povrchovú žilu na kon-

čatine alebo hlavičke dieťaťa, so špičkou katétra v kavoatriálnej junkcii, 
o centrálne inzerované centrálne venózne katétre (CICC) – inzerované cez hlboký žilový sys-

tém pod ultrasonografickou kontrolou v supra-/infraklavikulárnej oblasti, so špičkou katétra 
v kavoatriálnej junkcii, 

o femorálne inzerované centrálne venózne katétre (FICC) – zavedené do hlbokých žíl v ungui-
nálnej alebo femorálnej oblasti, so špičkou katétra umiestnenou v dolnej dutej žile alebo ka-
voatriálnej junkcii, 

o periférne inzerovaný centrálny venózny katéter (PICC) – zavedené do hlbokých žíl na konča-
tine, so špičkou katétra v centrálnom riečisku – u novorodencov zriedkavo. 

ECC je často zamieňaný za PICC, pričom ide o dva rozdielne venózne vstupy: ECC je tenký ka-
téter (1 – 2,7 Fr) vyrobený zo silikónu alebo polyuretánu staršej generácie, vložený pod kontrolou 
zraku do povrchovej žily na hlavičke alebo končatine novorodenca. PICC je hrubší katéter (3 Fr 
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a viac), vyrobený z polyuretánu novej generácie, obvykle vysokotlakový, inzerovaný pod ultrasono-
grafickou kontrolou do hlbokého žilového riečiska na končatine (v. cephalica, v. brachialis, v. basili-
ca, v. saphena). PICC je vhodný na monitorovanie hemodynamických parametrov, krvné odbery, po-
dávanie vysokoprietokových infúzií (1 ml/sec vs. 1 ml/min pri ECC), podávanie krvných derivátov. 
Polohu distálneho konca katétra vieme s presnosťou určiť pomocou intrakavitárneho EKG (pri ECC je 
táto technika použiteľná len obmedzene). Stabilizáciu PICC na rozdiel od ECC vieme zabezpečiť po-
mocou bezstehovej podkožnej fixácie – SecurAcath®.  

Zásadnou podmienkou pre funkčný venózny prístup u novorodencov je správna indikácia cievne-
ho vstupu a dôsledný výber cievy. Pre klinickú prax sú vypracované viaceré protokoly na rýchlu sys-
tematickú vizualizáciu žilového riečiska:  

• systematické vyšetrenie povrchových žíl prostredníctvom technológie s využitím NIR – proto-
kol RaSuVA (rapid superficial vein assessment) – pred periférnou kanyláciou, pred zavedením 
ECC; 

• systematické vyšetrenie hlbokých žíl na hornej končatine pod ultrasonografickou kontrolou – 
protokol RaPeVA (rapid peripheral vein assessment) – pred zavádzaním PICC;  

• rýchle systematické vyšetrenie hlbokých žíl v supra-/infraklavikulárnej oblasti protokol Ra-
CeVA (rapid central vein assessment) – pred zavedením CICC;   

• rýchle systematické vyšetrenie hlbokých žíl vo femorálnej a inguinálnej oblasti, protokol Ra-
FeVA (rapid femoral vein assessment) – pred zavedením FICC; 

• pomer: priemer žily/katéter (rešpektovať pravidlo – vonkajší priemer katétra dosahuje max. 33 
% priemeru žily). 

5.1  Periférne venózne vstupy – periférna venózna kanyla 

Zavedenie periférneho venózneho vstupu sa považuje v porovnaní s inzerciou centrálneho venóz-
neho vstupu za menej invazívny výkon. Aj keď v niektorých prípadoch, zvlášť u predčasne narode-
ných detí, u pastóznych novorodencov môže byť kanylácia komplikovaná. Pri posudzovaní indikácie 
zabezpečenia periférneho cievneho vstupu sa prihliada na potrebu dĺžky zavedenia cievneho prístupu. 
V prípade trvania liečby kratšej ako 6 dní je zavedenie periférneho vstupu prvou voľbou žilového prí-
stupu. Ďalším aspektom indikácie zavedenia periférneho katétra je charakter podávanej liečby, posú-
denie vlastností, osmolarity, pH podávanej medikácie. Je dôležité včas indikovať zavedenie centrálne-
ho venózneho vstupu a novorodenca chrániť pred opakovanými kanyláciami periférnych žíl. Tenké 
periférne venózne kanylky (22 G – 26 G) sú vhodné na väčšinu podávanej liečby. Periférne kanyly 
hrubšie ako 20 G môžu byť príčinou vzniku flebitídy. Z uvedených dôvodov u novorodencov s nízkou 
pôrodnou hmotnosťou (< 1 000 g) zavádzame periférne kanyly 24 G – 26 G, u ostatných novoroden-
cov kanyly 22 G – 24 G. Hrubšie periférne kanyly zavádzame len v prípade nutnosti podávania rých-
lych bolusov tekutín. Pri zabezpečení periférneho žilového vstupu môže byť nápomocná metóda 
transluminácie, prístroje využívajúce infračervené svetlo (vein viewer) či ultrasonografická navigácia. 
Výber správnej žily môže byť náročný. Preto sa odporúča používať na účel identifikácie vhodnej žily 
jednoduchý protokol, ktorý umožňuje systematické posúdenie povrchových žíl novorodenca na sied-
mich miestach – RaSuVA (rapid superficial vein assessment). Vyšetrenie prebieha „od nožičiek až po 
hlavičku“, najskôr na pravej a následne na ľavej strane. Miesta sú vyšetrované pod zrakom alebo po-
mocou technológie NIR, bez použitia turniketu. Vyšetrenie žíl prebieha v oblasti (1) vnútorného člen-
ka, (2) vonkajšieho členka, (3) zákolennej jamky, (4) dorzálnej časť ruky a zápästia (5) kubitálnej 
jamky, (6) prednej časti hlavičky, (7) zadnej časti hlavičky novorodenca. Tento jednoduchý protokol 
napomáha chrániť novorodenca pred zbytočnými pokusmi o kanyláciu. Ak dieťa potrebuje cievny 
prístup na dobu dlhšiu ako 7 dní, zvažujeme zavedenie CICC alebo „off label“ PICC. 
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5.2  Midline – EPIV (extended dwell peripheral intravenous device)  

Zabezpečenie žilového prístupu u novorodencov je často náročné pre drobné kolabovateľné žily. 
Zavedenie novorodeneckého „midline“ (EPIV) patrí medzi novšie techniky, používané od roku 1992. 
Najnovšie katétre EPIV sú jednolúmenové silikónové katétre s maximálnou dobou použitia 29 dní 
(15). Katéter sa zavádza metódou transluminácie alebo pod ultrasonografickou kontrolou na hornej či 
dolnej končatine a obvykle končí pod axilou resp. pri zavedení z periférnej cievy na dolnej končatine 
pod slabinou novorodenca. Indikácie použitia EPIV sa zhodujú s použitím periférnej kanyly. 

5.3  Umbilikálne venózne katétre 

Umbilikálne žilové katétre (UVC) sa s obľubou používajú v neonatológii ako urgentný a krátko-
dobý prístup, s výnimkou novorodencov s defektom brušnej steny, peritonitídou alebo nekrotizujúcou 
enterokolitídou. Umbilikálny venózny katéter je považovaný za centrálny venózny vstup. Distálny 
koniec katétra by mal byť uložený v kavoatriálnej junkcii. Táto poloha sa považuje za bezpečnú, 
s minimálnym rizikom vzniku komplikácii. Na overenie správneho smerovania katétra v priebehu 
výkonu a verifikáciu definitívnej polohy špičky katétra sa odporúča použitie ultrasonografickej navi-
gácie (Neo-ECHOTIP protokol). Pri zavádzaní katétra sa používa sektorová sonda 7 – 8 MHz, ktorá sa 
počas výkonu priloží do oblasti epigastria medzi pupočníkom a distálnou časťou hrudnej kosti. Pomo-
cou ultrasonografie priebežne pozorujeme smerovanie špičky katétra až do oblasti kavoatriálnej 
junkcie. Nesprávne uloženie UVC môže viesť k závažným komplikáciám. V niektorých akútnych 
prípadoch môže byť katéter zavedený len do subhepatálnej oblasti, avšak v tomto prípade sa považuje 
umbilikálny venózny prístup za periférny cievny vstup. Je spojený s vyšším výskytom infekčných  
a trombotických komplikácií. V priebehu niekoľkých dní po narodení dieťaťa je vhodné v prípade 
potreby venózneho vstupu umbilikálny katéter nahradiť iným žilovým prístupom. Umbilikálne venóz-
ne katétre sa obvykle používajú na podávanie liekov, parenterálnej výživy, krvných derivátov či odbe-
ry krvi. Zavedenie umbilikálneho katétra sa považuje za relatívne bezpečné. Medzi komplikácie zave-
denia umbilikálneho katétra patrí infekcia, vzduchová embólia, v prípade nesprávneho zavedenia – 
trombóza hepatálnych vén, nekrotizujúca enterokolitída, perforácia čreva, portálna hypertenzia či per-
forácia steny v. umbilicalis.  

5.4  Epikutánny katéter  

Epikutánne katétre (ECC) sú periférne inzerované centrálne katétre, zavedené cez povrchovú žilu 
končatiny alebo hlavičky dieťaťa väčšinou technikou „naslepo“ (obrázok 33) (16). Odporúča sa pou-
žívanie polyuretánových katétrov. Epikutánne katétre sú väčšinou jednolúmenové, 1 – 2,7 Fr (k dispo-
zícii sú však i dvojlúmenové 2 Fr ECC). ECC sa používajú na aplikáciu liekov a parenterálnej výživy 
určenej do centrálneho venózneho katétra. ECC nie je vhodné používať na odbery krvi, na vysokoprie-
tokové infúzie či monitorovanie hemodynamických parametrov. Pri zabezpečovaní ECC kanylácia 
povrchovej žily prebieha „pod zrakom“ alebo pomocou využitia technológie NIR. Pred zavedením 
ECC sa systémovo vyšetria povrchové žily novorodenca pod ultrasonografickou kontrolou podľa pro-
tokolu RaSuVA (rapid superficial vein assessment – rýchle vyšetrenie povrchových žíl) – od nôh  
novorodenca až po hlavičku, najskôr pravú stranu a následne ľavú stranu, na siedmich miestach: (1) 
členok na mediálnej strane, (2) členok na laterálnej strane, (3) zákolenná jamka, (4) ruky a zápästie, 
(5) kubitálna jamka, (6) preaurikulárna oblasť, (7) retroaurikulárna oblasť.  
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Obr. 33 

Epikutánny katéter u novorodenca 
(zdroj: DKC, NÚSCH a.s. a NKIM LF UK NÚDCH) 

Hoci nie je určený optimálny časový interval ponechania ECC, riziko infekčných a mechanických 
komplikácií významne stúpa na 14. deň od zavedenia katétra. Preto na mnohých novorodeneckých 
jednotkách intenzívnej starostlivosti sa ECC katétre po 2 týždňoch nahradia novým žilovým prístu-
pom. Tunelizovaný CICC a FICC sú vhodné nielen na aplikáciu infúzií s vysokým prietokom, pravi-
delné odbery krvi, ale v porovnaní s ECC sú spojené s nižším rizikom komplikácií (oklúzia, sekundár-
na dislokácia katétra, trombóza, prasknutie katétra, infekcia). 

5.5  Centrálne inzerované katétre 

Centrálne inzerované katétre (CICC) sú zavedené pod ultrasonografickou kontrolou cez žilu 
v infra-/supraklavikulárnej oblasti (v. axillaris, subclavia, jugularis interna, jugularis externa, brachi-
ocephalica). Najvhodnejšou žilou na kanyláciu u novorodencov je v. brachiocephalica (obrázok 34). 
Dokonca u predčasne narodených novorodencov má priemer 3 mm, čo je vhodné na zavedenie 3 Fr 
vysokotlakového polyuretánového katétra. Pri zavádzaní CICC sa dodržiavajú zásady SIC A – Ped 
protokolu, ktorý bol vyvinutý organizáciou GAVeCeLT: pred kanyláciou vyšetríme žilový systém 
pomocou protokolu RaCeVA, dodržiavame zásady maximálnej bariérovej ochrany, kožu dezinfikuje-
me 2% chlórhexidínom v 70% alkohole, punkcia žily a zavádzanie katétra prebieha pod ultrasonogra-
fickou kontrolou, identifikácia správnosti polohy katétra pomocou ultrasonografie či použitím intraka-
vitárneho EKG, bezstehová fixácia, aplikácia kyanoakrylátového lepidla na miesto inzercie katétra, 
krytie miesta vyvedenia katétra transparentnou fóliou. Katéter sa vyvádza v zelenej Dawsonovej zóne 
metódou tunelizácie. S cieľom optimálnej tunelizácie za využívajú polyuretánové, vysokotlakové ka-
tétre PICC „off label“ (3 Fr, 4 Fr), zavádzané modifikovanou Seldingerovou technikou. PICC „off 
label“ sú využiteľné na vysokoprietokovú aplikáciu infúzií, podávanie krvných derivátov, krvné odbe-
ry, monitorovanie hemodynamických parametrov (7, 17).   
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Obr. 34  

Postup zavedenia tunelizovaného CICC u novorodenca – Broviac 

5.6   Femorálne inzerované katétre 

Femorálne zavedené centrálne venózne katétre (FICC) sú ďalšou možnosťou zabezpečenia cen-
trálneho venózneho katétra, aj keď kanylácia v. femoralis je u novorodenca náročnejšia v porovnaní 
s v. brachiocephalica pre drobný priemer cievy (obrázok 35). Pri zavádzaní FICC sa riadime zásadami 
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SIC A – Ped protokolu, ktorý bol vyvinutý organizáciou GAVeCeLT: pred kanyláciou vyšetríme žilo-
vý systém pomocou protokolu RaFeVA, dodržiavame zásady maximálnej bariérovej ochrany, kožu 
dezinfikujeme 2% chlórhexidínom v 70% alkohole, punkcia žily a zavádzanie katétra prebieha pod 
ultrasonografickou kontrolou, identifikácia správnosti polohy katétra pomocou ultrasonografie či pou-
žitím intrakavitárneho EKG, bezstehová fixácia, aplikácia kyanoakrylátového lepidla na miesto inzer-
cie katétra, krytie miesta vyvedenia katétra transparentnou fóliou. Katéter tunelizujeme do bezpečnej 
zóny strednej časti stehna. Pri zavedení špičky katétra do dolnej dutej žily je FICC vhodný na podáva-
nie infúzii a realizáciu krvných odberov. Katéter zavedený do oblasti kavoatriálnej junkcie môžeme 
využívať i na monitorovanie hemodynamických parametrov.  

 

   

Obr. 35 

Tunelizovaný FICC u novorodenca  
(zdroj: NKIM LF UK NÚDCH) 
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6  KOMPLIKÁCIE VENÓZNYCH VSTUPOV, 
PREVENCIA A LIEČBA 

Venózne vstupy sú nevyhnutnou súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti. Komplexnosť 
liečby, opakované hospitalizácie, cievne anomálie zvyšujú nároky na správnosť indikácie, spôsob 
zavedenia a ošetrovateľskú starostlivosť o venózny prístup. V rámci prevencie vzniku komplikácií je 
dôležitá správna indikácia, výber vhodného typu katétra, ktorý adekvátne zodpovedá individuálnym 
potrebám každého detského pacienta, dodržiavanie správneho postupu pri zavádzaní katétra, pri ná-
slednej ošetrovateľskej starostlivosti.  

Komplikácie periférnych venóznych vstupov 

Zavádzanie periférnych venóznych vstupov sa v porovnaní s centrálnymi žilovými katétrami  
považuje za bezpečnejšie. Napriek vysokej miere bezpečnosti sú periférne žilové vstupy spojené s rizi-
kom vzniku lokálnych komplikácií, ktoré môžu byť dôvodom predčasného odstránenia periférnej ka-
nyly. Medzi komplikácie zavedeného periférneho žilového vstupu patrí flebitída (v dôsledku chemic-
kého či mechanického poškodenia cievy, bakteriálnej infekcie), paravenózne podanie infúzie pri 
dislokácii venózneho vstupu, oklúzia alebo zalomenie kanyly. Rozlíšenie jednotlivých komplikácií je 
náročné, keďže klinický obraz je podobný – bolesť, opuch, začervenanie, nefunkčnosť katétra. Výskyt 
infekčných komplikácií tzv. CRBSI – catheter-related blood stream infections je pri periférnych žilo-
vých vstupoch relatívne nízky (< 0,5/1 000 katétrových dní) (7). Najčastejším dôvodom vzniku lokál-
nej infekcie je nesprávna ošetrovateľská starostlivosť. Najúčinnejším spôsobom prevencie infekčných 
komplikácií je dodržiavanie štandardných protokolov ošetrovateľskej starostlivosti, pozorovanie mies-
ta zavedenia periférnej kanyly 2 – 3-krát denne. V súlade so skórovacím systémom „Visual Exit Sco-
re“ (vizuálna škála miesta inzercie), navrhnutým v roku 2021 spoločnosťou INS, začervenanie alebo 
citlivosť miesta inzercie kanyly nemusí byť dôvodom na jej odstránenie. Avšak ak sa vyskytnú tieto 
symptómy súbežne (so sekréciou, opuchom.../bez sekrécie, opuchu...), venózny vstup sa odporúča 
odstrániť. Upchatie venózneho vstupu nie je pri krátkych kanylkách častou komplikáciou, avšak je 
častou príčinou nefunkčnosti mini-midline a midline katétrov. Dôvodom intraluminálnej obštrukcie 
môžu byť precipitáty liekov na vnútornej strane katétra či krvné zrazeniny. Extraluminálna obštrukcia 
špičky katétra môže byť spôsobená trombom alebo vznikom fibroblastického puzdra. V rámci preven-
cie vzniku oklúzie katétra sa odporúča nepodávať inkompatibilné infúzie, dodržiavať správnu techniku 
preplachu katétra rýchlymi bolusmi, aby vo vnútri venózneho vstupu vznikli turbulentné prúdy, ktoré 
umožnia uvoľnenie nánosov z podávaných infúzií. Ďalšou komplikáciou je dislokácia katétra, ktorá je 
častejšia pri krátkych kanylách v porovnaní s mini-midline a midline katétrami. Prevenciou znefunk-
čnenia katétra v dôsledku dislokácie je voľba vhodného miesta inzercie, správna fixácia a prekrytie. 
Na fixáciu krátkych periférnych kanýl sa odporúča aplikácia chirurgického lepidla s transparentným 
prekrytím miesta vpichu. Pri mini-midline katétroch je odporúčané použitie chirurgického lepidla, 
bezstehovej atraumatickej techniky fixácie, s následným transparentným prekrytím. Pri zavádzaní 
midline katétrov sa odporúča použiť lepidlo, atraumatická fixácia, bez použitia stehu, a to tzv. Stat-
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Lockom (Bard Access Systems, USA) alebo Grip-Lokom (TIDI Products, USA), s následným transpa-
rentným krytím miesta vyvedenia cievneho vstupu.  

Ďalšou možnou komplikáciou periférnych žilových vstupov je flebitída/trombóza. Zápal cievnej 
steny môže byť vyvolaný poškodením endotelu, čo môže mať za následok vznik trombu. Je však ná-
ročné odlíšiť, či trombus vznikol sekundárne, alebo bol primárnym spúšťačom flebitídy. Porušenie 
endotelu môže byť taktiež vyvolané mechanickým poranením, chemickým poškodením intravenózne 
podávanou látkou, bakteriálnou kontamináciou. K preventívnym opatreniam vzniku mechanickej 
a chemickej flebitídy patrí: (1) v prípade zavedenia krátkej periférnej kanyly na ruke, vo v. jugularis 
externa, na dolných končatinách sa odporúča odstránenie kanyly do 24 – 48 hodín; (2) používať čo 
najmenšie periférne kanyly, pri mini-midline a midline katétroch vybrať správnu veľkosť katétra 
s dodržaním pravidla pomer katéter/žila 1 : 3; (3) vhodná fixácia katétra na prevenciu mikropohybov, 
ktoré sú spojené s rizikom mechanickej flebitídy; (4) nepoužívať roztoky, ktoré nie sú určené na podá-
vanie do periférnej cievy (parenterálna výživa s osmolalitou > 850 mOsm/l, vezikanty atď.).  

Komplikácie centrálnych venóznych vstupov 

Z časového hľadiska sa rozdeľujú komplikácie centrálnych žilových vstupov na skoré a neskoré. 
Skoré komplikácie vznikajú v priebehu zavedenia katétra alebo bezprostredne po jeho inzercii. Medzi 
skoré komplikácie patrí krvácanie, podkožný hematóm, arteficiálna punkcia artérie, vzduchová embó-
lia, pneumo-/hemotorax, arytmia, poškodenie nervu alebo vény, malpozícia katétra a dehiscencia rany 
(obrázok 36). Používanie periprocedurálnej ultrasonografickej navigácie významne napomáha znížiť 
riziko vzniku spomínaných komplikácií.  
 

   

Obr. 36 

Dehiscencia rany po zavedení portu 

Neskoré komplikácie vznikajú s určitým časovým odstupom od zavedenia katétra. Uvedené 
komplikácie sú najčastejšie spôsobené prítomnosťou cudzorodého materiálu v krvnom riečisku či 
v dôsledku opotrebovania katétra. Pri centrálnych venóznych vstupoch sa môžeme stretnúť s mecha-
nickými a pozičnými komplikáciami, ktorých následkom je dysfunkcia systému (mechanická oklúzia 
fibroblastickým puzdrom, chemická oklúzia precipitátom, dislokácia katétra, zalomenie katétra, po-
škodenie vonkajšej časti tunelizovaného katétra, extravazácia infúzie, otočenie – inverzia portu, po-
škodenie kože nad portom), infekcia a trombóza (obrázok 37).  

Medzi najzávažnejšie a najnebezpečnejšie neskoré komplikácie spojené so zavedením centrálnych 
venóznych vstupov patrí katétrová infekcia. Môže vzniknúť pri prieniku baktérií do krvného riečiska 
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extraluminálnou cestou (medzi kožou a vonkajšou stenou katétra) alebo intraluminálnou cestou (pri 
priamej kolonizácii vnútornej steny katétra). Už niekoľko hodín po zavedení katétra dochádza 
k bakteriálnej kolonizácii. Baktérie produkujú na vnútornej strane katétra tzv. biofilm (t. j. agregát 
mikroorganizmov prichytených k povrchu a k sebe navzájom, obalený vrstvou extracelulárnych poly-
mérnych substancií). Stupeň kolonizácie môže byť nízky, detegovateľný pod eletronickým mikrosko-
pom. Závažnejší stupeň kolonizácie je diagnostikovateľný mikrobiologickými metódami (zo špičky 
katétra odoslanej na kultiváciu, odber hemokultúry). Pri masívnej kolonizácii dochádza k prestupu 
mikroorganizmov do krvného riečiska s nálezom bakteriémie a CRBSI (catheter-related bloodstream 
infection). Nie všetky katétrové infekcie však musia byť spojené s bakteriémiou.  

Infekčné komplikácie môžeme rozdeliť podľa miesta výskytu na komplikácie intra- a extra-
luminálne (v mieste zavedenia katétra – „exit site infection“ a infekcia podkožného tunelu/“pocket“ 
infekcia) a z časového hľadiska na periimplantačné infekcie (vyskytujúce sa najmä pri nedodržaní 
zásad prevencie infekčných komplikácií) a postimplantačné infekčné komplikácie spojené predovšet-
kým s tzv. CRBSI – catheter-elated bloodstream infections. Použitie antiseptických protokolov zavá-
dzania a starostlivosti o CVAD významne napomáha znížiť riziko vzniku infekčných komplikácií 
(obrázok 37, 38) (7, 18).  
 

 

Obr. 37 

Poškodenie kože nad portom 

 

Obr. 38 

Nesprávne ošetrovanie miesta vpichu – netunelizovaný CICC 
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Obr. 39 

Nesprávne ošetrovanie miesta vpichu – PICC 

6.1  Infekčné komplikácie 

Infekcia v mieste zavedenia katétra 

Infekcia v mieste zavedenia katétra je najčastejšou infekčnou komplikáciou periférnych žilových 
vstupov, avšak môže sa vyskytnúť aj pri centrálnych venóznych katétroch (obrázok 39). Začervenanie 
a opuch v mieste zavedenia katétra môžu byť prvé príznaky vzniku infekcie. V niektorých prípadoch 
sa pridruží purulentná sekrécia. Pri periférnych aj centrálnych venóznych vstupoch je indikovaná ex-
trakcia, s výnimkou tunelizovaného centrálneho venózneho katétra (ak lokálna infekcia miesta inzer-
cie katétra neprenikla do podkožného tunela!). Tu sa odporúča primárne začať systémovú antibiotic- 
kú liečbu (po získaní výsledkov kultivácie zo sekrétu) a každodenné ošetrovanie miesta zavedenia 
katétra.  

Medzi hlavné zásady prevencie vzniku lokálnej infekcie, ktoré sú zamerané na minimalizáciu ri-
zika extraluminálnej kontaminácie, patrí správny výber miesta zavedenia katétra (zváženie tunelizácie 
do bezpečnej zóny – pozri vyššie), správna hygiena rúk, kožná antisepsa (pred zavedením vstupu, pred 
manipuláciou so žilovým vstupom). Na dezinfekciu kože sa používa 2% chlórhexidín v 70% alkohole. 
Vo výnimočných prípadoch (suspektná/dokázaná alergia na chlórhexidín) sa používa jódovaný povi-
don v 70% izopropylalkohole, ktorý je však kontraindikovaný u nezrelých novorodencov. Ďalším 
kľúčovým bodom prevencie vzniku infekcie je dodržiavanie maximálnej bariérovej ochrany (čapica, 
rúško, sterilný plášť, sterilné rukavice, operačné rúškovanie, sterilný návlek na ultrasonografickú son-
du). V prípade urgentného zavedenia centrálneho venózneho katétra (pri nedodržaní podmienok 
asepsy) sa odporúča katéter zrušiť do 24 – 48 hodín. Na fixovanie katétra sa používa bezstehová fixá-
cia. Na miesto zavedenia sa odporúča aplikovať kyanoakrylátové lepidlo. Je účinné na stabilizáciu 
katétra, pomáha eliminovať riziko bakteriálnej kontaminácie, zastaviť krvácanie. Používanie lepidla je 
bezpečné aj u novorodencov pri stabilizácii ECC. Použitie lepidla je z dôvodu rizika poškodenia mate-
riálu kontraindikované pri silikónových katétroch. Podľa odporúčaní sa miesto zavedenia prekryje 
transparentným krytím. V ošetrovateľskej praxi sa používa krytie s antiseptikom. Pokiaľ miesto vpi-
chu krvavo nepresakuje, môže sa použiť fólia Tegadermu s gélovým štvorcom s chlórhexidín glukoná-
tom (Tegaderm CHG). Tento typ krytia sa nepoužíva u predčasne narodených detí (hrozí poškodenie 
kože v dôsledku dlhodobého účinku chlórhexidínu). U detí sa krytie vymieňa každých 7 – 10 dní, 
v prípade poškodenia či znečistenia lepenie sa vymieňa skôr.  
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Obr. 40 

Infekcia v mieste zavedenia katétra, s dislokáciou CVAD 

Tunelová infekcia 

Pri tunelizovaných katétroch s manžetou aj bez manžety sa môžeme stretnúť s tzv. tunelovou in-
fekciou, ktorá vzniká primárne v mieste uchytenia manžety alebo pri nekontrolovanej infekcii šíriacej 
sa z miesta vstupu katétra do podkožia (obrázok 40). Pravdepodobnosť vzniku infekcie sa zvyšuje 
v prípade nesprávneho uloženia manžety v podkoží (< 2 cm od vstupu katétra do podkožia). Pri tune-
lovej infekcii dochádza k začervenaniu, opuchu, bolesti pozdĺž podkožného tunela. Pri sekrécii je nut-
né odobrať tampón na kultiváciu. Liečba spočíva v odstránení katétra a začatí systémovej antibiotickej 
liečby. Prevencia vzniku uvedenej infekčnej komplikácie spočíva v dôkladnom dodržiavaní súboru 
preventívnych opatrení zameraných na zamedzenie vzniku infekcie (pozri vyššie). 
 

   

Obr. 41  

Tunelová infekcia 

Pocket infekcia (v mieste podkožnej kapsy) 

Infekcia vzniká v mieste podkožnej kapsy, v ktorej je uložené implantabilné zariadenie – port. 
Väčšinou vzniká v dôsledku nedodržiavania zásad asespy pri napichovaní portu Huberovou ihlou. 
Miesto nad komôrkou je začervenané, opuchnuté, bolestivé, prípadne s hnisavou kolekciou diagnosti-
kovateľnou pod kontrolou ultrasonografie (obrázok 41). Pri vzniku „pocket“ infekcie je nutné odstrá-
niť port.  
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Obr. 42 

„Pocket“ infekcia v mieste zavedenie portu s nutnosťou odstránenia portálneho systému 

Katétrové infekcie – CRBSI 

CRBSI je jednou z najzávažnejších komplikácií spojených s venóznym katétrom. Môže sa týkať 
periférnych aj centrálnych venóznych vstupov. CRBSI (catheter-related blood stream infection – in-
fekcia krvného riečiska súvisiaca s katétrom) je stav, keď dôvodom systémovej infekcie je bakteriálna 
kolonizácia venózneho vstupu. Tento pojem je odlišný od CLABSI (central line-associated bloodstre-
am infection – infekcia krvného riečiska spojená s katétrom). CLABSI opisuje situáciu, kedy došlo 
u pacienta s centrálnym venóznym vstupom k vzniku bakteriémie, ktorej dôvodom nie je katéter. Jedi-
nou metódou diagnostiky CRBSI je odber hemokultúry z periférie a z centrálneho venózneho katétra 
(Metodika DTP: differential time to positivity – rozdielny čas od nástupu pozitivity hemokultúr). 
Diagnóza CRBSI je potvrdená v prípade, keď hemokultúra odobratá z centrálneho venózneho katétra 
je pozitívna najmenej 2 hodiny pred pozitívnou hemokultúrou z periférie (rovnaký mikroorganizmus). 
V prípade pozitivity hemokultúry z katétra a negativity z periférie ide o kolonizáciu katétra. Ak sú 
hemokultúry pozitívne v rovnakom čase alebo hemokultúra z periférie je pozitívna pred pozitívnou 
hemokultúrou z katétra, dôvodom bakteriémie nie je centrálny venózny vstup. Ak pri teste DTP exis-
tuje podozrenie na bakteriémiu, ktorá nie je spôsobená centrálnym venóznym katétrom, venózny vstup 
sa ponecháva a začne sa antibiotická liečba. Pri potvrdení CRBSI sa odporúča katéter odstrániť 
a začať antiinfekčnú terapiu (zvlášť pri náleze mykotickej infekcie, infekcie spôsobenej Staphyloccoc-
cus aureus či gramnegatívnymi baktériami sa pristupuje k okamžitému odstráneniu katétra). Rozhod-
nutie o odstránení a/alebo ponechaní katétra sa riadi potrebou cievneho vstupu, klinickým stavom 
pacienta a vyvolávajúcim patogénom. Liečba CRBSI u pacienta s pretrvávajúcou potrebou zavedené-
ho CVAD je náročná. Katéter sa pri diagnostikovaní CRBSI ponecháva in situ len v skutočne výni-
močných situáciách (dieťa so spotrebovaným venóznym systémom). V týchto prípadoch sa pristúpi 
k terapeutickému uzáveru katétra na niekoľko hodín denne a začne sa cielená systémová antibiotická 
liečba. Pod termínom terapeutický uzáver katétra rozumieme aplikáciu roztoku cieleného antibiotika 
do lúmenov venózneho vstupu alebo roztok 2 % taurolidínu. Taurolidín je bezpečný, nealergizujúci 
prostriedok, ktorý zároveň ničí biofilm v katétri. Terapeutický uzáver taurolidínom sa ponecháva na 
obdobie 8 – 10 dní (7).  

Prevencia CRBSI spočíva v dodržiavaní pravidiel preventívnych opatrení proti vzniku bakteriál-
nej kontaminácie intraluminálnou alebo extraluminálnou cestou. V praxi je nutná denná kontrola ka-
tétra a rýchle odstránenie nepotrebných centrálnych venóznych vstupov. Viaceré klinické štúdie moni-
torovali výskyt a prevenciu CRBSI. Incidencia sa udáva v rozmedzí 5 % až 26 % resp. od 0,5 do 26 
prípadov na 1 000 katétrových dní (7). K najčastejším pôvodcom CRBSI patria koaguláza negatívne 
stafylokoky, zlatý stafylokok, kandidy a gramnegatívne baktérie. Pri portových systémoch je spektrum 
patogénov porovnateľné a líši sa len percentuálnym zastúpením. Napriek pokroku v antiseptických 
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technikách, spôsobe zavádzania a fixácie katétrov, v ošetrovateľskej starostlivosti zostáva aj v súčas-
nosti CRBSI jednou z klinicky najzávažnejších komplikácií venóznych vstupov. 

6.2  Venózna trombóza 

S komplikáciou venóznej trombózy sa môžeme stretnúť pri periférnych i centrálnych venóznych 
vstupoch. Trombóza vzniká v dôsledku poškodenia cievnej steny či už mechanicky (trauma cievnej 
steny v mieste zavedenia, obštrukcia žilového prietoku, endotelové poškodenie a iritácia cievnej steny 
cudzím predmetom), alebo chemicky, pôsobením liečiva na stenu cievy. K poškodeniu endotelu ciev-
nej steny dochádza v okamihu prieniku ihly do žilového riečiska. Vo väčšine prípadov ide len o drob-
nú nedetegovateľnú trombózu (snaha organizmu o reparáciu poškodenej steny cievy) (7). V niektorých 
situáciách môže vzniknúť trombóza diagnostikovateľná ultrasonograficky, avšak bez pridruženej sym-
ptomatológie. Len v ojedinelých prípadoch sa stretávame so žilovou trombózou, ktorá je sprevádzaná 
súborom symptómov a neliečený pacient je ohrozený vznikom pľúcnej embólie. Ďalším dôvodom 
vzniku trombózy je aplikácia liekov nevhodných na podávanie do zavedeného cievneho vstupu. Ty-
pickým príkladom je podávanie liečiv, určených na aplikáciu do centrálneho venózneho riečiska, do 
periférnej kanyly. V uvedenom prípade vzniká trombóza na jej distálnom konci. K ďalším faktorom, 
ktoré prispievajú k vzniku venóznej trombózy, patrí trombofilný stav pacienta, instabilita a mikro-
pohyby zavedeného katétra, príliš široký katéter obturujúci lúmen cievy ( > 33 – 45 % z lúmenu cie-
vy). K vzniku trombózy pri CICC, FICC a PICC dochádza 1. v mieste vstupu katétra do žily, alebo 2. 
na jeho distálnom konci. Medzi faktory podieľajúce sa na vzniku trombózy pri vstupe katétra do žilo-
vého systému patrí nesprávny spôsob kanylácie – opakovaná punkcia žily, nesprávna fixácia katétra 
spojená s mikropohybmi cievneho vstupu, príliš široký katéter pre danú cievu, trombofilný stav pa-
cienta. Vo väčšine prípadov trombóza postihuje žily v supra-/infraklavikulárnej oblasti (CICC), vv. 
iliacae, vv. femorales či dolnú dutú žilu (FICC), alebo žilový systém ramena pri zavedenom PICC. 
CRT (CRT – catheter related thrombosis – katétrová trombóza) môže byť ťažšie rozpoznateľná kom-
plikácia, keďže nie všetky trombózy sú klinicky symptomatické. Trombóza sa môže prejaviť opu-
chom, bolesťou, nepokojom dieťaťa a je diagnostikovateľná ultrasonograficky. CRT je spočiatku vidi-
teľná ako anechogénny útvar adherujúci k stene cievy s parciálnou alebo úplnou obštrukciou krvného 
prietoku. Incidencia trombózy u detí v jednotlivých štúdiách varíruje od 2 % až do 80 % v závislosti 
od intenzity monitorovania komplikácie (19, 20). Je dôležité odlíšiť katétrovú trombózu od fibroblas-
tického puzdra. Fibroblastické puzdro je spojivové tkanivo vytvorené makrofágmi ako reakcia tkaniva 
(krvi) na cudzorodý materiál (katéter). Tvorba fibroblastického puzdra sa začína už 24 hodín od zave-
denia katétra. Puzdro je viditeľné ultrasonografiou ako hyperechogénny obal okolo katétra.   

CRT môže viesť k znefunkčneniu katétra. Najobávanejšou komplikáciou je tromboembólia.  
Manažment CRT pri CVAD je náročný a je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je potreba katét-

ra, rozsah trombózy a jej klinická závažnosť (19, 20). Podľa odporúčaní CHEST z roku 2012 
a Americkej hematologickej spoločnosti z roku 2018 sa odporúča katéter s potvrdenou trombózou, ale 
zachovanou funkčnosťou ponechať in situ a začať antikoagulačnú liečbu (7, 21, 22, 23). V súčasnosti 
však neexistujú štandardizované postupy stanovujúce dĺžku trvania tejto liečby a jej prínos nebol za-
tiaľ v štúdiách dokázaný. Odstránenie katétra neurýchli reabsorpciu trombu a rýchla extrakcia katétra 
s čerstvo vytvoreným trombom môže viesť k pľúcnej embólii. Dôvodom na odstránenie katétra je 
nefunkčnosť, CRBSI alebo ukončenie potreby venózneho vstupu. U pacientov s potvrdenou trombó-
zou pri nefunkčnom katétri sa odporúča venózny vstup opatrne extrahovať až po niekoľkých dňoch od 
začatia antikoagulačnej liečby (3 – 5 dní). Dĺžka antikoagulačnej liečby nie je presne stanovená. U do-
spelých pacientov sa podľa postupov CHEST z roku 2012 odporúča pokračovať v antikoagulačnej 
liečbe po odstránení katétra ešte 3 mesiace. V súčasnosti prebieha KIDS-DOTT štúdia, ktorá porovná-
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va bezpečnosť a účinnosť antikoagulačnej liečby u detí s CRT s nízkym rizikom po dobu 6 týždňov 
versus 3 mesiace (15, 24). 

Druhým typom CRT je trombóza na distálnom konci katétra, ktorá vzniká v dôsledku jeho ne-
správnej polohy. K traumatizácii steny cievy dochádza mechanicky. Špička cievneho vstupu môže 
traumatizovať stenu cievy mechanicky alebo dochádza k chemickému dráždeniu vplyvom aplikácie 
roztokov. Liečba spočíva v začatí antikoagulačnej liečby s následným odstránením nefunkčného katét-
ra po niekoľkých dňoch od začatia terapie. 

Oklúzia CVAD 

K znefunkčneniu centrálneho venózneho vstupu môže dôjsť z extraluminálnych alebo intralumi-
nálnych príčin. K extraluminálnym príčinám nefunkčnosti CVAD patrí 1. trombus vytvorený na špič-
ke katétra, 2. fibroblastické puzdro, 3. dislokácia CVAD, 4. inzercia CVAD cestou v. subclavia tech-
nikou naslepo – „pinch off“ syndróm spojený s útlakom katétra a jeho nefunkčnosťou, 5. použitie 
katétra s distálnou chlopňou. Väčšina z extraluminálnych príčin je preventabilná s odporúčaním pou-
žívať bezchlopňové katétre, zavádzať žilové vstupy pod ultrasonografickou navigáciou, periproce-
durálne verifikovať správnu polohu špičky katétra pomocou EKG či ultrasonografie. Dôležitým fak-
torom prevencie je správna technika preplachovania a uzatvárania CVAD. V praxi sa stretávame 
s úplnou alebo čiastočnou oklúziou katétra. Znepriechodnenie katétra najčastejšie spôsobujú krvné 
zrazeniny, lipidové precipitáty, liekové zrazeniny či podanie kontrastnej látky. K vzniku precipitátov 
dochádza pri aplikácii niektorých minerálnych látok, lipidov a najčastejšie v prípadoch, kedy sú 
s parenterálnou výživou súčasne aplikované inkompatibilné liečivá. Dôvod nefunkčnosti katétra sa 
zisťuje odobratím anamnestických údajov pacienta (podanie kontrastnej látky pri CT, MRI, podávanie 
lipidových substancií...). Primárne je odporúčané pokúsiť sa o preplach katétra fyziologickým rozto-
kom. Na preplach vysokotlakového katétra sa môže použiť striekačka s nižším objemom (5 ml), pri 
ostatných venóznych vstupoch sa používajú výhradne 10-mililitrové striekačky. Krvné zrazeniny sa 
odporúča rozpúšťať trombolytickými látkami (rTPA alebo urokinázou). Pri oklúzii lúmenu katétra 
lipidovými emulziami sa používa 45 – 55% etanol, ktorý sa nechá pôsobiť in situ niekoľko hodín. Na 
rozpúšťanie precipitátov liekov sa používa viac typov roztokov. Pri oklúzii CVAD kontrastnou látkou 
sa používa 8,4% bikarbonát sodný, ktorý je použiteľný aj pri obštrukcii spôsobenej podaním antibiotík 
s nízkym pH. Iné látky, ktoré sa používajú u dospelých pacientov (napr. kyselina chlorovodíková pri 
rozpúšťaní minerálov, hydroxid sodný pri rozpúšťaní lipidových zrazenín) sa u detí neodporúčajú 
aplikovať. Pri úplnej oklúzii katétra sa na spriechodnenie lúmenov používa metóda „dvoch strieka-
čiek“ cez trojcestný kohútik. Striekačky napojíme na trojcestný kohútik (jedna striekačka je prázdna 
a druhá naplnená rozpúšťadlom), ktorý je napojený na katéter. Jednou striekačkou vytvoríme aspiráci-
ou podtlak v katétri, prehodíme trojcestný kohútik a následne dôjde k pasívnemu nasatiu látky z druhej 
striekačky do lúmenu katétra. Tento úkon opakujeme každých 15 minút až do spriechodnenia venóz-
neho vstupu. V prípade zlyhania uvedených metód a pretrvávania nefunkčnosti katétra sa pristúpi 
k jeho extrakcii (7).  

K najdôležitejším preventívnym opatreniam proti vzniku oklúzie patrí: 1. správna technika prep-
lachovania CVAD fyziologickým rotzokom (metóda štart – stop, používanie 10-mililitrových strieka-
čiek, preplach heparínom sa neodporúča); 2. uzáver katétrov fyziologickým roztokom/uzáver s prí-
mesou antikoagulancií len v prípade CVAD určených na dialýzu alebo aferézu (heparínová zátka 
alebo citrátová zátka); 3. používanie polyuretánových vysokotlakových katétrov; 4. používanie bez-
chlopňových CVAD; 5. aplikácia správnej techniky pri vyberaní Huberovej ihly (pri vytiahnutí ihly 
aplikujeme súčasne fyziologický roztok, čím vytvárame pozitívny tlak v komore alebo používame 
špeciálne Huberove ihly, ktoré vytvárajú pretlak v systéme pri ich vyberaní; 6. nepodávať roztoky 
inkompatibilných liečiv; 7. podávanie totálnej parenterálnej výživy do zvláštneho lúmenu katétra.   
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7 ZÁVER 

Správne zvolený cievny prístup je neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Predpokla-
dom na zabezpečenie kvalitného venózneho prístupu je správna indikácia, vhodný výber miesta vpi-
chu, optimálny typ katétra a správny spôsob zavedenia. Jednotlivé typy žilových vstupov majú svoje 
výhody, ale aj riziká spojené s inzerciou či následným používaním. Dodržiavanie odporúčaných prak-
tických postupov a zásad ošetrovania žilových vstupov významne znižuje riziko vzniku sprievodných 
komplikácií.  
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