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T.i “PICC” pomeni periferno vstavljen centralni 
kateter (angl. peripherally inserted central 
catheter). Kateter je dolga, tanka, upogljiva 
cevka.

PICC je vstavljen preko žile (vene) na vaši roki, 
njegova konica ob pravilni legi leži v centralnih 
venah v prsih, najpogosteje zgornji veliki žili 
odvodnici (t.i. zgornja vena kava).

S PICC je omogočen kratko- ali srednjeročen 
dostop do venskega sistema preko katerega 
boste lahko prejemali zdravila in ostale infuzije.

Kakšne koristi bom imel od posega?
Postavitev PICC je razmeroma preprost poseg 
z zelo malo možnimi zapleti. Po pravilni 
postavitvi je varen in učinkovit način za 
aplikacijo intravenskih zdravill. Ker je lahko 
vstavljen več mesecev, se s tem izognete 
večkratnim zbadanjem. Prav tako so lahko 
nekatera zdravila potencialno škodljiva za 
manjše periferne žile na rokah, s postavitvijo 
PICC pa se izognemo njihovim morebitnim 
poškodbam.

Kako se lahko pripravim na poseg?
Zdravniku morate pred posredovati seznam 
zdravil, ki jih prejemate. Nekatere boste morda 
morali pred posegom prenehati jemati, ali 
zmanjšati njihov odmerek. Zdravnika morate 
opozoriti, če ste ali obstaja možnost, da ste 
noseči in/ali če imate znane alergije.
V nekaterih primerih bo pred posegom 
potreben odvzem krvi.

Poseg
Poseg bo opravljen na oddelku za interventno 
radiologijo. Med posegom boste ležali, 
priključeni boste na aparature za merjenje 
srčne frekvence in krvnega tlaka.
PICC je lahko vstavljen skozi levo ali desno 
roko, ki jo boste med posegom imeli 
iztegnjeno na preiskovalni mizi.
Interventni radiolog si bo z ultrazvokom 
pomagal najti najustreznejšo žilo za pristop.

Kožo na roki vam bodo razkužili in prekrili s 
sterilnimi pokriviali. S pomočjo ultrazvoka bo 
zdravnik določil žilo, v katero bo vstavil PICC. 
Pred vbodom bo pod kožo vbrizgal lokalni 
anestetik, pri čemer boste še čutili bolečino, 
kasneje boste čutili le pritisk.

S pomočjo rentgenskega aparata bo zdravnik 
skozi žilo uvedel PICC na ustrezen položaj. Po 
postavitvi katetra ga bo prebrizgal s fiziološko 
raztopino in preveril njegovo delovanje.

Mesto na koži bo zavaroval z obližem.

Kakšna so tveganja posega?
Poseg ima razmeroma nizko stopnjo zapletov. 
Predvsem pri dolgotrajno vstavljenem PICC 
(2 meseca in več), je možno draženje žile in 
posledično vnetje.

Periferno vstavljen centralni kateter

1/2

Primer PICC

CIRSE Informacije za bolnike



Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe

Povečano je tveganje za nastanek strdkov in 
zamašitev žile.

Zamašitev PICC je najpogostejši zaplet, ki ga 
je mogoče preprečiti z rednim izpiranjem 
ali menjavo z novim. Pomembno je slediti 
navodilom za nego PICC, da se izognemo 
poškodbam katetra.

Kaj lahko pričakujem po posegu? Kako bo 
potekalo sledenje?
Večina bolnikov lahko kmalu po posegu 
zapusti bolnišnico.

Pred odpustom boste prejeli navodila:
•  vbodno mesto naj bo čisto, suho in pokrito 

s povojem;
•  tedensko naj se zamenja preveza, če se 

umaže prej;
•  izogibajte se dvigovaju ali drugim 

manevrom, pri katerih bi se lahko PICC 
iztaknil;

•  za izpiranje PICC, če bo to potrebno.

www.cirse.org/patients
Ta dokument vsebuje splošne zdravstvene 
informacije. Informacije niso namenjene kot 
nadomestilo za strokovno zdravniško svetovanje, 
diagnozo ali zdravljenje.
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