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ΦΑΡΜΑΚΩΝ
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ΔΙΑΓΩΓΗ








Η ρνξήγεζε θαξκάθσλ είλαη κηα βαζηθή λνζειεπηηθή ιεηηνπξγία πνπ απαηηεί γλώζεηο, επηδέμηα
ηερληθή, ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη επζύλε.
Ο λνζειεπηήο -ηξηα πξέπεη λα γλσξίδεη βαζηθέο έλλνηεο θαξκαθνινγίαο θαη βαζηθέο καζεκαηηθέο
γλώζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δόζεσλ θαη ησλ ρξνληθώλ κεζνδηαζηεκάησλ κεηαμύ ησλ
θαξκαθεπηηθώλ δόζεσλ.
Η ρνξήγεζε θαξκάθσλ ζεσξείηαη εμαξηεκέλε λνζειεπηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δίδεηαη πάληνηε κε
ελππόγξαθε ηαηξηθή νδεγία.
Καηά ηελ ρνξήγεζε θαξκάθσλ ν λνζειεπηήο ηεξεί ηνπο Σξεηο Διέγρνπο θαη ηηο Αξρέο Υνξήγεζεο
ησλ θαξκάθσλ.
Καηά ηελ ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ ν λνζειεπηήο παξαθνινπζεί ηνπο αζζελείο γηα ηπρόλ
αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο θαη πηζαλέο επηπινθέο.

ΔΙΑΓΩΓΗ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΟΙ «ΣΡΔΙ ΔΛΔΓΥΟΙ»
ΤΠΟΓΗΛΩΝΟΤΝ ΟΣΙ Η ΔΣΙΚΔΣΑ ΣΗ ΤΚΔΤΑΙΑ
ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΛΔΓΥΔΣΑΙ ΣΡΔΙ
ΦΟΡΔ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ.

ΓΙΑΒΑΣΔ ΣΗΝ ΔΣΙΚΔΣΑ
1.
2.
3.

Καηά ηελ δηάξθεηα ιήςεο ηνπ θαξκάθνπ από ην ξάθη ησλ
θαξκάθσλ.
Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ π.ρ. πξηλ ηε αλαξξόθεζή ηνπ ζηε
ζύξηγγα ή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζην δνζνκεηξηθό δνρείν.
Πξηλ ηελ ρνξήγεζή ηνπ ζηνλ αζζελή ζύκθσλα πάληα κε ηελ
ηαηξηθή νδεγία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΟΙ «ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»
ΒΟΗΘΟΤΝ ΩΣΔ ΝΑ ΓΙΑΦΑΛΙΘΔΙ Η
ΑΚΡΙΒΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΔΤΥΘΔΙ ΣΟ ΛΑΘΟ
ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ
ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ.


σζηό θάξκαθν



σζηόο αζζελήο



σζηή δόζε



σζηή νδόο



σζηή ώξα



σζηή επηθνηλσλία



σζηή θαηαγξαθή

ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΔΓΥΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ

ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ



ΑΜΔΟ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ



ΑΚΡΙΒΗ ΓΟΟΛΟΓΙΑ



ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ



ΑΠΟΦΤΓΗ

ΠΟΝΟΤ



ΣΟΤ

ΚΑΙ

ΔΡΔΘΙΜΟΤ

ΠΟΤ



ΠΟΟΣΗΣΔ

ΑΠΌ

ΟΣΙ

ΣΟ

ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΚΟ
Η ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΠΙΣΡΔΠΔΙ ΣΟΝ
ΚΑΛΤΣΔΡΟ

ΔΛΔΓΥΟ

ΥΟΡΗΓΗΗ
ΓΙΑΚΔΚΟΜΜΔΝΗ
ΥΟΡΗΓΗΗ

ΑΝΑΙΡΔΗ

ΣΗ

(ΤΝΔΥΗ
ΥΟΡΗΓΗΗ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΡΤΘΜΟ ΡΟΗ ΜΠΟΡΔΙ
ΝΑ

ΤΓΡΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΤΚΟΛΟΣΔΡΑ ΚΑΙ Δ



ΚΑΙ

ΥΟΡΗΓΗΗ

ΣΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΓΔΥΣΔΙ
ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ

ΦΑΡΜΑΚΟΤ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ

ΤΜΒΑΙΝΔΙ ΣΙ ΔΝΓΟΜΤΙΚΔ ΔΓΥΤΔΙ


ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΑΝΑΚΛΗΗ

ΤΥΝΟΣΗΣΑ
ΥΟΡΗΓΗΗ,
ΔΦΑΠΑΞ

ΠΡΟΚΑΛΔΔΙ

ΑΘΔΝΗ


ΔΠΙΠΛΟΚΔ

SHOCK

ΣΟΝ

ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

3-10 min

1.ΔΝΔΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ (ΥΟΡΗΓΗΗ BOLUS)
2.ΓΙΑΛΔΙΠΟΤΑ ΔΓΥΤΗ

3.ΤΝΔΥΗ ΔΓΥΤΗ

20min—2h

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΕΣ

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ
Η νοσηλευτική εκτίμηση πρέπει να εστιαστεί στα παρακάτω:
 Ιαηξηθή γξαπηή νδεγία γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ
 Ιζηνξηθό αιιεξγηώλ ηνπ αζζελνύο
 Καηάιιειε δηάιπζε κε ηνλ θαηάιιειν δηαιύηε
 Δθαξκνγή άζεπησλ ζπλζεθώλ θαηά ηελ δηάιπζε θαη θαηά ηε ρνξήγεζε
 Καηάζηαζε ηεο πεξηθεξηθήο γξακκήο (βαηόηεηα, εξπζξόηεηα, νίδεκα, πόλνο)
 Καηάζηαζε ηνπ θεληξηθνύ θιεβηθνύ θαζεηήξα



Δκθάληζε ηνπ ελδνθιέβηνπ δηαιύκαηνο , κεηά ηελ πξνζζήθε θαξκάθνπ (αιιαγή ρξώκαηνο, ίδεκα)
Ηκεξνκελία ιήμεο θαη ρξόλνο ζηαζεξόηεηαο ηνπ θαξκάθνπ κεηά ηελ δηάιπζε

ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΑΡΔΜΒΑΗ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ


Αιθννινύρν αληηζεπηηθό δηάιπκα



Γάληηα κηαο ρξήζεο



ύξηγγεο θαηαιιήινπ θαηά πεξίπησζε, κεγέζνπο



Απνζηεηξσκέλε γάδα ή ηνιύπηα



Ακπνύιεο θπζηνινγηθνύ νξνύ



Φάξκαθα ζε flacon ή ampoule



Κάξηα λνζειείαο



Οξόο Ν/S 100ml, 50ml, 250ml



ύζηεκα νξνύ κε dial flow ή απιή ζπζθεπή νξνύ



Αληιία ζηαζεξήο έγρπζεο



Νεθξνεηδή κηαο ρξήζεο



Γνρείν απόξξηςεο



Οξνζηήιε γηα αλάξηεζε ησλ δηαιπκάησλ



Πξόζζεηνο αηνκηθόο εμνπιηζκόο (ΜΑΠ) αλ επηβάιιεηαη

Γηαδηθαζία αλαξξόθεζεο θαξκάθνπ από ακπνύια/ampoule (1)
ΔΝΔΡΓΔΙΔ




















πγθεληξώζηε ην πιηθό.
Διέγμηε ηε ζαθήλεηα ησλ νδεγηώλ θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ
θαξκάθνπ.
Δθηειέζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ .
Δηνηκάδεηε απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα θαη βειόλα αθνύ ειέγμεηε ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πιηθνύ. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαιύκκαηνο
ηεο βειόλαο , ειέγμηε ηε βαηόηεηά ηεο κε κεηαθίλεζε ηνπ εκβόινπ
κπξνο πίζσ.
Πξνεηνηκάδεηε θάξκαθα γηα έλα αζζελή θάζε θνξά.
Αλ ππάξρεη θάξκαθν πάλσ ζηνλ απρέλα ηεο ακπνύιαο ,ρηππήζηε
ειαθξά ηελ θεθαιή ηεο κε ην δάθηπιν.
Σνπνζεηείζηε κηα γάδα ή έλα ηνιύπην εκπνηηζκέλν κε νηλόπλεπκα
γύξσ από ην ιαηκό ηεο ακπνύιαο θαη πηέδνληαο κε ηνλ αληίρεηξα ,ηε
ζπάδεηε ζην ζεκείν ,πνπ ππάξρεη ε εηδηθή εγθνπή.
πάζηε ηελ άθξε ηεο θύζηγγαο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε,
καθξηά ζαο.
Αθαηξέζηε ην θαπάθη ηεο βειόλαο θαη εηζάγεηε ηε βειόλε (θίιηξνπ)
ζην θέληξν ηεο ακπνύιαο , ώζηε λα κελ αγγίμεηε ην ζηόκηό ηεο
Σνπνζεηήζηε ηελ ακπνύια αλάκεζα ζην δείθηε θαη ζην κέζν ηνπ
αξηζηεξνύ ρεξηνύ κε ηελ παιάκε λα αθνπκπά ζε ζηαζεξή επηθάλεηα
θαη κε ην άιιν ρέξη αλαξξνθείζηε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα,
πξνζέρνληαο λα κελ αθνπκπήζεηε ηε βειόλε ζηα εμσηεξηθά
ηνηρώκαηα ηνπ άλσ ζηνκίνπ ηεο ακπνύιαο.
Αιιάμηε ηελ βειόλε θαη απνξξίςηε ηελ ζην δνρείν αηρκεξώλ
ηνπνζεηήζηε ην θάξκαθν ζε λεθξνεηδέο θαη ζπκβνπιεπηείηε μαλά
ηελ ηαηξηθή νδεγία γηα ηε ζσζηή δηάιπζε θαη ρνξήγεζε ηνπ
θαξκάθνπ (π.ρ. κπνξεί ην θάξκαθν λα ρνξεγεζεί κε επηπιένλ
δηάιπζε).
Απνξξίςηε ηελ ακπνύια ζην θαηάιιειν δνρείν.
Σν θάξκαθν πξέπεη λα ρνξεγεζεί άκεζα ζηνλ αζζελή θαη λα
ηεξεζεί ν ρξόλνο ζηαζεξόηεηαο ηνπ θαξκάθνπ.
Αθαηξέζηε ηα γάληηα θαη απνξξίςηε ηα θαηάιιεια.
Πξαγκαηνπνηείζηε εθ λένπ πγηεηλή ρεξηώλ.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ










Η νξγάλσζε είλαη κέηξν αζθαιείαο θαη νηθνλνκίαο ρξόλνπ.
Ο έιεγρνο πξνιακβάλεη ηπρόλ ιάζε.
Πξόιεςε εμάπισζεο κηθξννξγαληζκώλ.
Σήξεζε απζηεξώο άζεπηεο ηερληθήο θαη έιεγρνο γηα πξόιεςε
πηζαλόλ ιάζνπο.
Η βειόλε δηαηεξείηαη ζηε ζέζε ηεο ,αλ δε ρξεζηκνπνηείηαη.
Πξόιεςε ιάζνπο θαηά ηελ ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ .
Δμαζθάιηζε ηεο αθξηβήο δόζεο ηνπ θαξκάθνπ.
Πξνιεπηηθό κέηξν γηα ηελ απνθπγή κόιπλζεο ηνπ θαξκάθνπ θαη
πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ από ηα ζξαύζκαηα ηνπ γπαιηνύ .
Πξνζηαηεύεηαη ην πξόζσπν ηνπ λνζειεπηή από ηα ζξαύζκαηα ηνπ
γπαιηνύ.



Η άθξε ηεο θύζηγγαο ζεσξείηαη κνιπζκέλε θαη κε απηό ηνλ ηξόπν ε
βειόλε δηαηεξείηαη απνζηεηξσκέλε. Η βειόλε κε θίιηξν εκπνδίδεη
ηπρόλ αλαξξόθεζε ζσκαηηδίσλ γπαιηνύ κε ην θάξκαθν.



σζηή ηερληθή αλαξξόθεζεο.



Γηαηήξεζε άζεπηεο ηερληθήο θαη πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή από ηπρόλ
αηπρήκαηα . Απνθπγή ιάζνπο κε ηνλ επαλέιεγρν γηα ηε ζσζηή
νδεγία.




Οπνηαδήπνηε πνζόηεηα θαξκάθνπ πνπ δελ έρεη αλαξξνθεζεί, ζα
πξέπεη λα απνξξίπηεηαη.
Πξόιεςε αιινίσζεο ηνπ θαξκάθνπ.




Πξόιεςε κεηάδνζεο κηθξννξγαληζκώλ.
Πξόιεςε νξηδόληηαο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ.

Γηαδηθαζία αλαξξόθεζεο θαξκάθνπ από θιαθόλ/flacon(2)
ΔΝΔΡΓΔΙΔ




















πγθεληξώζηε ην πιηθό.
Διέγμηε ηε ζαθήλεηα ησλ νδεγηώλ θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ
θαξκάθνπ.
Δθηειέζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ .
Δηνηκάδεηε απνζηεηξσκέλε ζύξηγγα θαη βειόλα αθνύ ειέγμεηε ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πιηθνύ. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θαιύκκαηνο
ηεο βειόλαο , ειέγμηε ηε βαηόηεηά ηεο κε κεηαθίλεζε ηνπ εκβόινπ
κπξνο πίζσ.
Πξνεηνηκάδεηε θάξκαθα γηα έλα αζζελή θάζε θνξά.
Δπηιέμηε ην πξνο δηάιπζε θάξκαθν θαη ζπκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο
δηάιπζεο ηνπ.
Αθαηξέζηε ην πώκα από ην θιαθόλ(flacon) θαη θαζαξίζηε κε
αληηζεπηηθό δηάιπκα ηελ επηθάλεηα ηνπ θηαιηδίνπ.
Αλαξξνθήζηε ην δηαιύηε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο κε άζεπηε
ηερληθή (πξνζπαζείηε λα κελ αθνπκπήζεηε ην έκβνιν ηεο ζύξηγγαο
παξά κόλν ηελ βάζε ηνπ).
Πξνζζέζηε ην δηαιύηε ζην θιαθόλ ηεξώληαο άζεπηε (non touch)
ηερληθή.
Αλαθηλείζηε ην θηαιίδην κέρξη λα δηαιπζεί θαιά ην ρνξεγνύκελν
θάξκαθν. Κάπνηα θάξκαθα δελ επηηξέπεηαη λα ηα αλαθηλήζεηε,
νπόηε θάζε θνξά ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύεζηε ηηο αλαγξαθόκελεο
νδεγίεο ηνπ θαξκάθνπ.
Αιιάμηε βειόλε, απνξξίςηε ηελ ζην θπηίν αηρκεξώλ θαη
ηνπνζεηήζηε ην θάξκαθν ζε λεθξνεηδέο γηα λα ρνξεγεζεί άκεζα
ζηνλ αζζελή θαη λα ηεξεζεί ν ρξόλνο ζηαζεξόηεηαο ηνπ.
Αθαηξέζηε ηα γάληηα θαη απνξξίςηε ηα θαηάιιεια.
Δθηειέζηε μαλά πγηεηλή ρεξηώλ.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ







Η νξγάλσζε είλαη κέηξν αζθαιείαο θαη νηθνλνκίαο ρξόλνπ.
Ο έιεγρνο πξνιακβάλεη ηπρόλ ιάζε.
Πξόιεςε εμάπισζεο κηθξννξγαληζκώλ.
Σήξεζε απζηεξώο άζεπηεο ηερληθήο θαη έιεγρνο γηα πξόιεςε
πηζαλόλ ιάζνπο.
Η βειόλε δηαηεξείηαη ζηε ζέζε ηεο ,αλ δε ρξεζηκνπνηείηαη.



Πξόιεςε ιάζνπο θαηά ηελ ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ.
Γηάιπζε κε ηνλ θαηάιιειν, ζπκβαηό δηαιύηε.



Απνθπγή επηκόιπλζεο ηνπ θαξκάθνπ.




Γηάιπζε κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν .
Πξόιεςε επηκόιπλζεο ηνπ θαξκάθνπ.



Πξόιεςε επηκόιπλζεο ηνπ θαξκάθνπ.



σζηή δηάιπζε ηνπ θαξκάθνπ.



Γηαηήξεζε άζεπηεο ηερληθήο ,πξόιεςε ηπρόλ αηπρεκάησλ θαη
πξόιεςε αιινίσζεο ηνπ θαξκάθνπ.



Πξόιεςε κεηάδνζεο κηθξννξγαληζκώλ.



Πξόιεςε νξηδόληηαο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ.



Δηδηθέο επηζεκάλζεηο
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Απαγνξεύεηαη θαηά ηελ δηάιπζε λα
πξνζζέζεηε αέξα ζην flacon.
Απαγνξεύεηαη λα ηνπνζεηείηε θαη λα αθήλεηε
βειόλεο ζην ειαζηηθό πώκα ηνπ θηαιηδίνπ.
Μελ μερλάηε όηη θαη ηα θάξκαθα θαη ηα
αληηβηνηηθά επηκνιύλνληαη αλ δελ ηεξεζνύλ νη
θαλόλεο άζεπηεο ηερληθήο.
Σα θάξκαθα πξέπεη λα δηαιύνληαη ιίγν πξηλ ηε
ρνξήγεζε ζύκθσλα κε ηηο αλαγξαθόκελεο
νδεγίεο ηνπο.
Πξνζνρή αλ θαηά ηελ δηάιπζε παξαηεξεζεί
αιιαγή ρξώκαηνο ή ίδεκα.
Αλ ππάξμεη ζπάζηκν ακπνύιαο, ηελ
απνξξίπηνπκε θαη δελ πξνζπαζνύκε λα
αλαξξνθήζνπκε ην θάξκαθν.
Σα δηαιπκέλα θάξκαθα δελ πξέπεη λα
δηαηεξνύληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα,
εθηόο αλ ππάξρεη αληίζεηε νδεγία, αιιά θαη κε
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηεξνύληαη νη θαηάιιειεο
ζπλζήθεο θαη ν ρξόλνο ζηαζεξόηεηαο ηνπ
θαξκάθνπ.



Ο αέξαο είλαη κνιπζκέλνο θαη επηκνιύλεη ην ζηείξν
δηάιπκα ηνπ θαξκάθνπ



Δίζνδνο κνιπζκέλνπ αέξα
επηκόιπλζε ζηνπ θαξκάθνπ.



Κίλδπλνο ρνξήγεζεο κνιπζκέλνπ θαξκάθνπ από ηελ
ελδνθιέβηα νδό.
Απνθπγή αιινίσζεο ησλ θαξκάθσλ θαη δηαηήξεζεο
ηνπ ρξόλνπ ζηαζεξόηεηαο ηνπ.



ζην

θηαιίδην

θαη



Με ζπκβαηόηεηα θαξκάθνπ κε δηαιύηε.



Κίλδπλνο αλαξξόθεζεο ζξπκκαηηζκέλσλ γπαιηώλ
από ηελ ζπαζκέλε ακπνύια.



Απνθπγή αιινίσζεο ησλ θαξκάθσλ θαη δηαηήξεζε
ηνπ ρξόλνπ ζηαζεξόηεηαο ηνπ.

ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (BOLUS) 1
ΔΝΔΡΓΔΙΔ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Δθηειέζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.
πγθεληξώζηε ην πιηθό ζαο.
Βεβαησζείηε όηη πξνεηνηκάδεηε ην ζσζηό θάξκαθν θαη
ππνινγίζηε ηε δόζε ηνπ κε αθξίβεηα.
Υξεζηκνπνηείζηε εθ λένπ αληηζεπηηθό δηάιπκα.
Υξεζηκνπνηήζηε ζύξηγγα >10ml θαη κε άζεπηε ηερληθή
αλαξξνθείζηε ηελ θαηάιιειε δόζε θαη ζηε ζπλέρεηα
πξνζζέζηε θπζηνινγηθό νξό ή WFI γηα λα αξαησζεί ην
θάξκαθν.
Αλαξξνθήζηε 10ml θπζηνινγηθό νξό ζε κηα άιιε ζύξηγγα.
Αλ πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ πεξηζζόηεξα από έλα θάξκαθα
εηνηκάζηε θαη δεύηεξε ζύξηγγα κε θπζηνινγηθό νξό.
Σνπνζεηήζηε ηα ζε έλα θαζαξό λεθξνεηδέο, βάδνληαο επίζεο
θαη κηα απνζηεηξσκέλε γάδα ή βακβάθη κε αληηζεπηηθό.
Πεγαίλεηε ζην αζζελή
Δπηβεβαηώζηε ηε ηαπηόηεηα ηνπ αζζελή ξσηώληαο ην όλνκα
ηνπ ή ειέγρνληαο ην δηάγξακκα ηνπ / βξαρηόιη. Καη ειέγμηε εθ
λένπ ηε ηαηξηθή νδεγία.
Δλεκεξώζηε γηα ηε δηαδηθαζία ην αζζελή.
Ρσηήζηε ηνλ αζζελή γηα γλσζηή αιιεξγία ζην θάξκαθν θαη
ειέγμηε ηε θάξηα λνζειείαο ηνπ αλ αλαθέξεηαη θάπνηα
αιιεξγία.
Υξεζηκνπνηείζηε αληηζεπηηθό θαη θνξέζηε γάληηα κε
απνζηεηξσκέλα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

•

Πξόιεςε νξηδόληηαο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ
Πξναγσγή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
Σήξεζε ηαηξηθώλ νδεγηώλ, απνθπγή ιάζνπο θαη ρνξήγεζε
ζσζηήο δόζεο.
Πξόιεςε νξηδόληηαο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ.
Γηα ηελ ελδνθιέβηα έγρπζε (bolus) ρξεζηκνπνηήζηε ζύξηγγεο
>10ml γηα απνθπγή πίεζεο θαη εξεζηζκνύ ηεο θιέβαο. Σα
θάξκαθα ρνξεγνύληαη αξαησκέλα θαη αξγά γηα απνθπγή
επηπινθώλ.
Υνξήγεζε θπζηνινγηθνύ νξνύ πξηλ θαη κεηά ηελ έγρπζε ηνπ
θαξκάθνπ ή ελδηάκεζα ησλ εγρύζεσλ δηαθνξεηηθώλ
θαξκάθσλ.
Γηαηήξεζε άζεπησλ ζπλζεθώλ

•

Υνξήγεζε ηνπ θαηάιιεινπ θαξκάθνπ ζην θαηάιιειν αζζελή.

•

Αύμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κείσζε ηνπ άγρνπο.
Πξόιεςε πξόθιεζεο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο.

•

•
•
•
•

•

•
•

Πξόιεςε νξηδόληηαο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ θαη πξόιεςεο
έθζεζεο ζε βηνινγηθά πγξά.

ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (BOLUS) 2
ΔΝΔΡΓΔΙΔ
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.

Γηαθόςηε πξνζσξηλά ηε ξνή ηνπ ελδνθιέβηνπ νξνύ, αλ
ππάξρεη. Αλ ν αζζελήο παίξλεη άιια θάξκαθα ζε ζπλερή
έγρπζε από ηελ ίδηα θιεβηθή γξακκή, δηαθόπηεηαη πξνζσξηλά
ηελ έγρπζή ηνπο, εθηόο αλ ππάξρεη αληέλδεημε ρνξήγεζεο από
ην ζπγθεθξηκέλν απιό (πρ ρνξήγεζε ηλνηξόπσλ, ηλζνπιίλεο
θηι)
Καζαξίζηε κε ηελ απνζηεηξσκέλε γάδα ηε ζύξα εηζόδνπ.
πλδέζηε ζηε ζύξα εηζόδνπ ηε ζύξηγγα κε ην θπζηνινγηθό
νξό θαη ειέγμηε ηε βαηόηεηα ηεο θιέβαο.
Αλ ε βαηόηεηα ηεο θιέβαο είλαη θαιή εγρέεηε ηα 5 από ηα 10
ml N/S. Αλ ε πεξηθεξηθή γξακκή είλαη θιεηζηή θαη
επαξηληζκέλε ειέγμηε ηε βαηόηεηα ηεο θαη ρνξεγήζηε
θπζηνινγηθό νξό.
ηε ζπλέρεηα ρνξεγήζηε ην θάξκαθν αξγά γηα 2-3 ιεπηά
παξαηεξώληαο ηνλ άξξσζην θαη ειέγρνληαο ηαπηόρξνλα γηα
πηζαλή εμαγγείσζε.
Μόιηο ηειεηώζεη ε έγρπζε ηνπ θαξκάθνπ εγρέεηαη ηα
ππόινηπα 5 ml N/S.
Αλ ζηνλ αζζελή ρνξεγνύληαη ελδνθιέβηα πγξά ζπλερίζηε ηε
έγρπζε ηνπο, ειέγρνληαο εθ λένπ ηε ξνή ηνπο. Γηαθνξεηηθά
επαξηλίζηε κε ην θαηάιιειν δηάιπκα επαξίλεο ή έθπιπζε κε
θπζηνινγηθό νξό.
Σεθκεξηώζηε ηε δηαδηθαζία ππνγξάθνληαο ζηε θάξηα
λνζειείαο θαη αμηνινγήζηε ηελ απόθξηζε ηνπ αζζελνύο ζην
θάξκαθν, ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.
Απνξξίςηε θαηάιιεια ην ρξεζηκνπνηεζέλ πιηθό θαη
εθαξκόζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
•

Κίλδπλνο αζπκβαηόηεηαο κεηαμύ ρνξεγνύκελνπ θαξκάθνπ,
άιισλ θαξκάθσλ θαη δηαιπκάησλ.
Δπηπινθέο ιόγσ δηαθνπήο έγρπζεο θαξκάθσλ πνπ επηβάιιεη ε
ζπλερήο θαη αδηάθνπε ρνξήγεζή ηνπο.

•
•

Σήξεζε άζεπησλ ζπλζεθώλ.
Απνθπγή ρνξήγεζεο θαξκάθνπ ζε θαηεζηξακκέλε θιέβα θαη
δηάρπζε ηνπ θαξκάθνπ ζηνπο γύξσ ηζηνύο.
Υνξήγεζε N/S πξηλ ηελ έγρπζε ηνπ θαξκάθνπ γηα θαζαξηζκό
ηεο ελδνθιέβηαο γξακκήο από ην πξνεγνύκελν δηάιπκα (πρ
νξόο) θαη απνθπγή δεκηνπξγίαο ηδήκαηνο ιόγσ αζπκβαηόηεηαο
ηνπ θαξκάθνπ κε ην δηάιπκα πρ νξόο.
Αζθαιή ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ θαη πξόιεςε επηπινθώλ
εμαγγείσζε, αιιεξγία, ππόηαζε θηι
Αλ πξόθεηηαη λα ρνξεγήζεηε θαη άιια δηαθνξεηηθά θάξκαθα
ρνξεγήζηε 5 ml N/S κεηαμύ ησλ εγρύζεσλ

•

•
•



Γηαηήξεζε αλνηθηήο θιεβηθήο γξακκήο .



Σεθκεξίσζε
ηεο
λνζειεπηηθήο
παξέκβαζεο
παξαθνινύζεζε ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο.



Αζθαιή απόξξηςε αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ θαη πξόιεςε
κεηάδνζεο κηθξννξγαληζκώλ θαη νξηδόληηαο κεηάδνζεο
ινηκώμεσλ.

θαη

ΣΑΓΓΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (1)
ΔΝΔΡΓΔΙΔ
1.
Δθαξκόζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.
2.
Καζαξίζηε κε απνιπκαληηθό δηάιπκα ην ρώξν λνζειείαο.
3.
πγθεληξώζηε ην πιηθό ζαο.
4.
Βεβαησζείηε όηη πξνεηνηκάδεηε ην ζσζηό θάξκαθν.
5.
Πξαγκαηνπνηείζηε εθ λένπ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ θαη
ρξεζηκνπνηήζηε γάληηα κηαο ρξήζεο.
6.
Δπηιέμηε ην θάξκαθν θαη ειέγμηε ηε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ.
7.
Γηαιύζηε ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν δηάιπζεο.
8.
Τπνινγίζηε ηε δόζε ηνπ θαξκάθνπ.
9.
Δπηιέμεηε ην ελδεηθλπόκελν δηάιπκα νξνύ ζηε ελδεηθλπόκελε
πνζόηεηα θαη πξνζζέζηε ηε δόζε ηνπ θαξκάθνπ.

11.

Σνπνζεηήζηε εηηθέηα κε ην όλνκα ηνπ αζζελή κε ην όλνκα θαη
ηε δόζε ηνπ θαξκάθνπ.
Δθαξκόζηε ην ελδεηθλπόκελν ζύζηεκα νξνύ δηαηεξώληαο
απνζηεηξσκέλν θαη αθαηξέζηε ηνλ αέξα από ην ζύζηεκα
ρσξίο λα αλνίμεηε ην πώκα ζην ηειηθό ηνπ άθξν.

12.

Αλαξξνθήζηε θπζηνινγηθό νξό κε κηα ζύξηγγα ησλ 10 ml.

13.

Σνπνζεηήζηε ην πιηθό ζαο ζε έλα θαζαξό λεθξνεηδέο (ην
δηάιπκα κε ην θάξκαθν, ηε ζύξηγγα κε ην θπζηνινγηθό νξό,
απνζηεηξσκέλε γάδα κε ην αληηζεπηηθό) θαη πεγαίλεηε ζηνλ
αζζελή.

10.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
•
Πξόιεςε νξηδόληηαο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ
•
Γηάιπζε ησλ θαξκάθσλ ζε θαζαξή επηθάλεηα.
•
Πξναγσγή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
•
Σήξεζε ηαηξηθώλ νδεγηώλ, απνθπγή ιάζνπο.
•
Πξόιεςε νξηδόληηαο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ
•

Απνθπγή ρνξήγεζεο ιεγκέλνπ θαξκάθνπ

•
•

Υνξήγεζε ζσζηήο δόζεο
Υνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ κε ην θαηάιιειν δηάιπκα ζηε
θαηάιιειε δόζε
Υνξήγεζε θαηάιιεινπ θαξκάθνπ ζην ζσζηό αζζελή

•
•

•

•

Πξόιεςε επηκόιπλζεο ηνπο ζπζηήκαηνο θαη ηνπ δηαιύκαηνο,
πξόιεςεο εκβνιήο από αέξα θαη δηαηήξεζε ηνπο ζπζηήκαηνο
απνζηεηξσκέλνπ
Έιεγρνο ηεο βαηόηεηαο ηεο θιέβαο θαη θαζαξηζκόο ηνπο
ζπζηήκαηνο από ην πξνεγνύκελν δηάιπκα .
Γηαηήξεζε άζεπησλ ζπλζεθώλ

ΣΑΓΓΗΝ ΥΟΡΗΓΗΗ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2)
ΔΝΔΡΓΔΙΔ
14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

Διέγμηε ηε ηαπηόηεηα ηνπ αζζελή, ειέγμηε εθ λένπ ηε
θάξηα λνζειείαο θαη ελεκεξώζηε ηνλ αζζελή γηα ηε
δηαδηθαζία.
Ρσηήζηε ηνλ αζζελή γηα γλσζηή αιιεξγία ζε θάπνην
θάξκαθν.
Διέγμηε ηε βαηόηεηα ηεο θιέβαο θαη ρνξεγήζηε 5 ml
από ην δηάιπκα ησλ 10 ml θπζηνινγηθνύ νξνύ.
Γηαθόςηε πξνζσξηλά ηελ έγρπζε ελδνθιέβησλ
δηαιπκάησλ (πρ νξνύο). Αλ ν αζζελήο παίξλεη άιια
θάξκαθα ζε ζπλερή έγρπζε από ηελ ίδηα θιεβηθή
γξακκή, εμαζθαιίδεηε πιεξνθνξίεο ζπκβαηόηεηαο ή
δηαθόπηεηε πξνζσξηλά ηελ έγρπζε ηνπο αλ δελ ππάξρεη
αληέλδεημε.
Υξεζηκνπνηήζηε απνζηεηξσκέλε γάδα κε αληηζεπηηθό
θαη ζπλδέζηε ην άθξν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ νξνύ ζηε
πεξηθεξηθή γξακκή ή ζηνλ KΦΚ ηνπ αξξώζηνπ κέζσ
ηεο θαηάιιειεο ζύξαο εηζόδνπ (three way).
Τπνινγίζηε ην ξπζκό ξνήο θαη αλ απαηηείηαη απόιπηε
αθξίβεηα ρξεζηκνπνηείζηε αληιία ζηαζεξήο έγρπζεο.
Ξεθηλήζηε ηελ έγρπζε ηνπ θαξκάθνπ θαη ζεκεηώζηε ηε
ώξα έλαξμεο ηεο ρνξήγεζεο.
Αθαηξέζηε ηα γάληηα θαη απνξξίςηε ηα θαηάιιεια,
πξαγκαηνπνηήζηε πγηεηλή ησλ ρεξηώλ.

ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ
•
•
•

•

Υνξήγεζε ηνπ θαηάιιεινπ θαξκάθνπ ζην θαηάιιειν
αζζελή. Αύμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κείσζε ηνπ άγρνπο.
Πξόιεςε πξόθιεζεο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο.
Πξόιεςε εμαγγείσζεο θαη δηάρπζεο θαξκάθσλ ζηνπο
γύξσ ηζηνύο. Καζαξηζκόο ηεο γξακκήο από ην
πξνεγνύκελν δηάιπκα γηα πξόιεςε αζπκβαηόηεηαο κε ην
θάξκαθν.
Κίλδπλνο
αζπκβαηόηεηαο
κεηαμύ
ρνξεγνύκελνπ
θαξκάθνπ άιισλ θαξκάθσλ θαη δηαιπκάησλ.

•

Γηαηήξεζε άζεπησλ ζπλζεθώλ

•

Υνξήγεζε κε ζηαζεξή έγρπζε ζην θαηάιιειν ρξόλν.
Αθξίβεηα θαη ζηαζεξόηεηα ζηελ έγρπζε.
Έιεγρνο ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ζηαζεξόηεηαο ηεο ρνξήγεζεο
Πξόιεςε κεηάδνζεο κηθξννξγαληζκώλ. θαη πξόιεςε
νξηδόληηαο κεηάδνζεο ινηκώμεσλ

•
•

ΔΠΙΠΛΟΚΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΣΗΜΑΣΙΚΔ

ΣΟΠΙΚΔ









Γηήζεζε – Τπνδόξηα Γηαθπγή
Φιεβίηηδα
Θξόκβσζε
Θξνκβνθιεβίηηδα
Σνπηθή κόιπλζε
Αηκάησκα
Σνπηθέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο








Τπεξθόξησζε ηεο θπθινθνξίαο
Δκβνιή αέξα
εςαηκηθά θαηλόκελα
Shock ηαρεία έγρπζε πγξώλ
Αιιεξγηθή αληίδξαζε
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