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1. AMAÇ: Hastanemiz hemşirelerinin damar içi kateter enfeksiyonu gelişmesini önlemelerini, 

enfeksiyon geliştiği durumlarda da doğru ve etkin müdahalede bulunmalarını sağlamak 

2. KAPSAM: Bu talimat KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde standartlara uygun 

olarak damar içi kateter enfeksiyonu gelişmemesi için alınacak önlemleri ve enfeksiyon 

geliştiğinde doğru /etkin müdahalede bulunmayı kapsar. 

 

3. TANIMLAR: 

 

3.1. Sağlık Hizmeti ĠliĢkili Enfeksiyon: Hastaneye yatıştan 48 -72 saat sonra ve taburcu olduktan 

sonra 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlardır. 

3.2. Kontaminasyon: Steril yada dezenfekte edilmiş malzemenin, yer ve yüzeylerin 

mikroorganizmalarla kirlenmiş olmasıdır. 
3.3. Asepsi: Sterilitenin korunması, steril dokulara mikroorganizmaların girmesinin önlenmesi. 

3.4. Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerde mikroorganizmaların sporlar hariç öldürülmesi ya da 

üremelerinin durdurulması. 

3.5. Sürveyans: Enfeksiyon bulgularının düzenli olarak gözlenmesi, değerlendirilmesi, 

kaydedilmesi ve analizinin yapılarak gerekli yerlere bildirilmesi. 

 

4. FAALĠYET AKIġI: 

 

4.1. Sağlık çalıĢanlarının eğitimi düzenli olarak yapılır. 

4.1.1. Sağlık çalışanlarına damar içi kateterlerin kullanım endikasyonları, takılması ve bakımı ile 

ilgili kurallar ve enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda eğitim verilir. 

4.1.2. Katetere bağlı kan dolaşımı enfeksiyonu insidansını azaltabilmek için yoğun bakım 

ünitelerinde yeterli sayıda hemşire bulunmasına özen gösterilir. 

4.2. Kateter enfeksiyonları sürveyansı yapılır. 

4.2.1. Kateter giriş bölgesi düzenli olarak kontrol edilir. 

4.2.2. Şeffaf örtü kullanılan hastalarda kateter giriş bölgesine bakılması yeterlidir. Gazlı bez 

pansuman kullanılan hastalarda bu bölgenin bütünlüğü bozulmamış gazlı bez üzerinden palpe 

edilir. 

4.2.3. Kateter giriş yerinde duyarlılık saptanması, gösterilen başka bir enfeksiyon odağı 
bulunmaksızın ateşinin çıkması veya lokal enfeksiyon ya da katetere bağlı kan dolaşımı 
enfeksiyonu düşündüren diğer bulguların saptanması durumunda kateter giriş yerindeki örtü 

kaldırılarak bu bölge iyice incelenir. 

4.2.4. Hastalara kateter giriş yerinde fark ettikleri herhangi bir değişiklik veya rahatsızlığı hemen 

bildirmeleri gerektiği söylenir. 

4.2.5. Kateteri takan kişi tarafından kateterin takıldığı ve çıkarıldığı tarih ve saatler, değiştirilme 

tarihi invaziv noninvaziv araç değişim formuna ve üzerine kaydedilir. 

4.2.6. Kateter ucundan rutin kültür gönderilmez. 

4.3. El hijyeni kurallarına uyulur. 

4.3.1. Damar içi kateter giriş bölgesiyle ilgili her türlü işlem (kateter takılması, pansuman 

değiştirilmesi) öncesi ve sonrası eller yıkanır. Bu amaçla el antiseptikleri de kullanılabilir. 

4.3.2. Eldiven kullanımı, el yıkama (el hijyeni) gerekliliğini ortadan kaldırmaz. 

4.3.3. Santral venöz kateter takılırken veya kılavuz kateter üzerinden kateter değiştirilirken yüksek 

bariyer önlemlerine ( maske, steril önlük, steril eldiven ve steril örtü) uyulur. 

4.4. Kateter takılması ve bakımı sırasında aseptik tekniğe uyulur. 

4.4.1. Damar içi kateter takılması ve bakımı sırasında aseptik tekniğe uyulur. 

4.4.2. Periferik damar içi kateterleri takarken steril eldiven yerine temiz eldiven giyilir. 

4.4.3. Arteryal kateter ve santral kateter takılırken steril eldiven giyilir. 

4.4.4. Damar içi kateterlerin pansumanları değiştirilirken temiz veya steril eldiven giyilir. 

 



 

 

SAĞLIK HĠZMETĠ ĠLE ĠLĠġKĠLĠ DAMAR 

ĠÇĠ KATETER 

ENFEKSĠYONLARINI ÖNLEME 

TALĠMATI 

Doküman Kodu EN.TL.22 

Yayın Tarihi 11.12.2015 

Revizyon No 1 

Revizyon Tarihi 02.12.2019 

Sayfa No           1/4 

 

4.5. Santral venöz kateter aseptik teknikle takılır. 

4.5.1. Erişkinlerde periferik kateterlerin üst ekstremite venlerine takılması önerilir. 

4.5.2. Çocuk hastalarda periferik kateterlerin takılması için el, ayak ve saçlı deri kullanılabilir. 

4.5.3. Erişkin hastalarda enfeksiyon gelişme riskini azaltmak için tünelsiz Santral venöz 

kateterlerin juguler veya femoral ven yerine subklavian vene takılması önerilir. 

4.5.4. Çocuk hastalarda enfeksiyon riskini azaltmak için tercih edilebilecek bir santral giriş yeri 

önerilmemektedir. 

4.6. Kateter giriĢ yerinin bakımı yapılır. 

4.6.1. Damar içi takılmadan önce ve pansuman değişimi sırasında cilt uygun bir antiseptik 

solüsyonla temizlenir. Bu amaçla %2’lik klorheksidin içeren antiseptik solüsyonlar tercih 

edilmekle birlikte, iyodofor , %70’lik alkol kullanılabilir. 

4.6.2. İki aylıktan küçük bebeklerde klorheksidin kullanımı tartışılmalıdır. Yenidoğanın troid 

bezi üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle bu amaçla tentürdiyot kullanımından kaçınılır. 

4.6.3. Diğer iyot içeren ürünlerin (povidon iyot gibi) bir sakıncası yoktur. 

4.6.4. Kateter takılmadan önce giriş yerine sürülen antiseptik solüsyon cilt üzerinde hava ile 

temas ederek kuruması beklenir. (Povidon iyot kullanıldığı zaman bu süre en az 2 dakika veya 

daha uzun olmalıdır.) 
4.7. Kateter giriĢ yeri örtülerinin uygun bakımı ve değiĢimi yapılır. 

4.7.1. Kateter giriş yerinin örtülmesi için steril gazlı bez veya steril şeffaf, yarı geçirgen örtüler 

kullanılır. 

4.7.2. Hasta fazla terliyorsa veya kateter giriş yerinden kanama, sızdırma varsa gazlı bez örtüler 

tercih edilir. 

4.7.3. Kateter pansumanı nemlendiğinde, gevşediğinde (bütünlüğü bozulduğunda)veya gözle 

görülür kirlenme olduğunda mutlaka değiştirilir. 

4.7.4. Fungal enfeksiyonları ve antibiyotik direncini artırıcı etkisinden dolayı (diyaliz 

kateterleri için takılma esnasında proflaksi uygulanabilir) kateter giriş yerine antibiyotik içeren 

pomatlar uygulanmaz. 
4.7.5. Kateterlerin su ile temas etmesi önlenir, hastanın banyo yapması gereken durumlarda 

kateter, bağlantı yerleri ve kateter giriş yeri su geçirmez bir örtü ile kapatılır. 

4.7.6. Periferik kateter giriş yeri her gün kontrol edilir. Isı artışı, hassasiyet, eritem, damar 

trasesinin palpe edilmesi gibi flebit bulguları ya da diğer enfeksiyon belirtileri ve bulguları 
yönünden gözlenir ve gözlem sonuçları kaydedilir. 

4.7.7. Bir enfeksiyon kaynağı olabileceği düşünülen santral kateterin değiştirilmesi konusunda 

karar klinisyen tarafından hastanın durumu değerlendirilerek verilir. 

4.7.8. Kateter giriş yerinde pürülan materyal (enfeksiyon göstergesi) olan her tür kısa süreli 

santral venöz kateter değiştirilir. 

4.8. Damar içi kateter seçimi ve değiĢtirilmesi esnasında enfeksiyon ve komplikasyon 

riskinin en az olduğu bölge ve teknik seçilir. 

4.8.1. İhtiyaç ortadan kalkar kalkmaz damar içi kateter çekilir. 

4.8.2. Sadece enfeksiyon görülme sıklığını azaltmak amacıyla santral venöz veya arteyal 

kateterler rutin olarak değiştirilmez. 

4.8.3. Erişkin hastalarda flebit gelişimini önlemek için periferik venöz kateterler 72 -96 saatte bir 

değiştirilir. Çocuk hastalarda bir komplikasyon (flebit, einfiltrasyon gibi ) olmadığı sürece 

periferik venöz kateterlerin rutin değiştirilmesine gerek yoktur. 

4.9. Ġnfüzyon setlerinin, iğnesiz sistemlerin ve paranteral sıvıların DeğiĢtirilmesi 

4.9.1. İnfüzyon setleri ve bunlarla ilgili her tür bağlantılar 72 saatte değiştirilir. 

4.9.2. Kan, kan ürünleri ve lipit emülsiyonlarının (glikoz ve aminoasitlerle kombine olarak 

verilen üçlü solüsyonlar veya tek başına uygulanan lipit solüsyonları) verilmesi için kullanılan 

infüzyon setleri 24 saatte bir değiştirilir. 

4.9.3. Eğer solüsyon sadece dekstroz ve aminoasit içeriyorsa infüzyon setleri 72 saatte bir 

değiştirilir. 
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4.9.4. Propofol infüzyonu için kullanılan setler, üretici firma önerileri dikkate alınarak 6 -12saatte 

bir değiştirilir. 

4.9.5. Lipit içeren solüsyonların infüzyonu 24 saat içinde tamamlanır. 

4.9.6. Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu 4 saat içinde tamamlanır. 

4.9.7. Enjeksiyon portları sisteme giriş için kullanılmadan önce %70’lik alkol ile silinir. 

4.9.8. Kullanılmayan bütün üçlü musluklar (stop-cock) kapalı tutulur. 

4.9.9. İğnesiz bölümlerin değiştirilme sıklığı en az infüzyon setlerinin değiştirilme sıklığı ile aynı 
olmalıdır. 

4.9.10. İğnesiz damar içi sistemlerde kapaklar 72 saatte bir değiştirilir 

4.10. Tüm intravenöz karıĢımlar aseptik tekniğe uygun olarak hazırlanır. 
4.10.1. Son kullanım tarihi geçmiş olan veya içinde partikül bulunan, kabında çatlak olan veya 

sızdırdığı fark edilen hiçbir parenteral solüsyon kullanılmaz. 

4.10.2. Parenteral ilaçlar veya katkı maddeleri için mümkün olduğunca tek kullanımlık ampul 

veya flakonlar tercih edilir. 

4.10.3. Tek dozluk ampul veya flakonlar içinde kalan solüsyonlar daha sonra kullanılmak üzere 

birbirine eklenerek saklanmaz. 

4.10.4. Multidoz flakonlar kullanılacak ise; üretici firma tarafından önerildiği takdirde, multidoz 

flakonlar açıldıktan sonra buzdolabında saklanır. 

4.10.5. Kullanım öncesinde multidoz flakonların giriş diyaframı % 70’lik alkol ile silinir. 

4.10.6. Multidoz flakonların diyaframına sadece steril bir iğne ile girilir ve dokunarak kontamine 

edilmez. 

4.10.7. Sterilitesi bozulan multidoz flakonlar kullanılmadan atılır. 

4.10.8. İnfeksiyon kontrolü amacıyla filtreler rutin değiştirilmez. 

4.10.9. Hemodiyaliz kateterleri acil durumlar dışında kan alma veya hemodiyaliz dışı işlemler 

için kullanılmaz. 

4.10.10. Tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilen transduserler 96 saatte bir değiştirilir, sistemin 

diğer bileşenleri de (tüp, sürekli yıkama cihazı ve yıkama solüsyonu dâhil) transduser ile birlikte 

değiştirilir. 

4.10.11. Basınç monitörizasyon sisteminin bütün elemanları (kalibrasyon cihazı ve yıkama 

solüsyonu dahil)steril olmalıdır. Sistemin sterilitesinin bozulduğundan şüphe ediliyorsa hemen 

değiştirilir. 

4.11. Umbilikal kateterlerle ilgili öneriler: 

4.11.1. Umbilikal venöz kateterler takılmadan önce giriş bölgesi antiseptik bir solüsyonla 

temizlenir. Yenidoğan troid bezi üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle bu amaçla tentürdiyot 

kullanımdan kaçınılmalıdır. Diğer iyot içeren ürünler (povidon iyot gibi)kullanılmasında sakınca 

yoktur. 

4.11.2. Umbilikal kateterler keteter ihtiyacı ortadan kalkar kalkmaz veya alt ekstremite ile ilgili 

herhangi bir venöz yetmezlik bulgusu saptandığı zaman çekilir. Optimum koşullarda, umbilikal 

arter kateterlerinin 5 günden uzun süre kullanılması önerilmez. Umbilikal venöz kateterler ise 

aseptik tekniklere uyularak bakımı yapıldığı takdirde 14 güne kadar kullanılabilir. 

 

 

 


