
Vasculaire toegang, 
eenvoudig en veilig

MediSet® Perfusie



Mediset® Verband Picc line
Alles voor het onderhoud en de verbandwissel van een Picc line

Met de Picc line kunnen volgende intraveneuze 
behandelingen zowel thuis als in de instelling worden 
uitgevoerd:

• Antibioticatherapie
• Parenterale voeding
• Chemotherapie
• Pijnbehandeling
• Hydratatie 

Ook een bloedafname kan via een Picc line gebeuren.

Definitie

De Picc line is een perifeer ingebrachte centraal veneuze katheter.

Het is een soepele katheter geplaatst in een ader boven de elleboogplooi, waarvan het uiteinde tot in de vena 
cava superior wordt gepositioneerd, bij de opening van het rechter atrium.

De hygiënevoorschriften die moeten worden toegepast zijn deze voor een centrale veneuze katheter.

Indicaties



Mediset® Poortkatheter / 
Plaatsen van Hubernaald
Alles voor het onderhoud en het plaatsen van een Hubernaald

Definitie

De poortkatheter is een hulpmiddel dat onderhuids wordt ingeplant. Het bestaat uit twee delen, een 
injectiereservoir waarvan de bovenzijde bedekt is met een soepel membraan, en een lange katheter die in een 
grote ader wordt ingebracht en waarvan het uiteinde tot in de vena cava superior wordt gepositioneerd, bij 
de opening van het rechter atrium. De injectie gebeurt via de huid. Met een naald die door het membraan 
gaat, wordt de poort aangeprikt*.

De hygiënevoorschriften die moeten worden toegepast zijn deze voor een centrale veneuze katheter.

Indicaties

Via de poortkatheter kunnen volgende intraveneuze 
behandelingen zowel thuis als in de instelling 
worden uitgevoerd:

• Chemotherapie
• Pijnbehandeling
• Antibioticatherapie
• Parenterale voeding
• Transfusie

Ook een bloedafname kan via een poortkatheter
gebeuren.

*SF2H, Aanbevelingen voor de hygiëne : « Preventie van infecties geassocieerd aan centraal veneuze katheters ». Maart 2012,p 23



De specifieke componenten van de 
Mediset® Verband Picc line

Een beveiligde, druk-neutrale, naaldloze connector met anti-reflux ventiel.

Desinfecteer steeds het uiteinde voor injectie of aansluiting van een infuus (gedurende 
min. 30”). De naaldloze connector vermijdt het gebruik van een naald, voorkomt 
reflux en reduceert het risico op infectie.
De connector zal na 7 dagen worden vervangen of telkens wanneer het verband nat 
of vuil is of volgens het voorgeschreven protocol.  

Het Grip-lok® verband zorgt ervoor dat de Picc line makkelijk kan worden gefixeerd 
zonder hechtingen en zorgt ervoor dat de katheter goed blijft zitten. 

Het verband na 7 dagen wisselen of als het vuil is.

Voorgevulde spuiten met NaCl 0,9 % om de manipulaties te vereenvoudigen en te 
beperken.

De specifieke componenten van de 
Mediset® Poortkatheter / Plaatsen van Hubernaald

De Europese aanbevelingen pleiten voor het gebruik van:

Een beveiligde Hubernaald om elk ongeval door blootstelling aan bloed te 
vermijden. Deze is tevens voorzien van een verlengstuk om de manipulaties ter 
hoogte van het aanzetstuk van de naald te beperken en laat toe de naald onder 
positieve druk te verwijderen om elk risico op reflux en obstructie van de katheter te 
vermijden. 

De naald zal na 7 dagen worden vervangen of telkens wanneer het verband nat of 
vuil is of volgens het voorgeschreven protocol.

Een beveiligde, druk-neutrale, naaldloze connector met anti-reflux ventiel.

Desinfecteer steeds het uiteinde voor injectie of aansluiting van een infuus (gedurende 
min. 30”). De naaldloze connector vermijdt het gebruik van een naald, voorkomt 
reflux en reduceert het risico op infectie.
De connector zal na 7 dagen worden vervangen of telkens wanneer het verband nat 
of vuil is of volgens het voorgeschreven protocol.  

Voorgevulde spuiten met NaCl 0,9 % om de manipulaties te vereenvoudigen en te 
beperken.



Algemene aanbevelingen

• Lees voorafgaand aan de verzorging eerst aandachtig de bijsluiter.
• Installeer de patiënt comfortabel in rugligging.
• Als het verband losraakt of bevuild is: volledig wisselen.
• Als het infuus traag loopt: de ziekenhuisafdeling verwittigen.
• Geen reflux? De Picc line of de Poortkatheter is misschien verstopt, verwittig de ziekenhuisafdeling.
• Op het einde van de infusie, de injectie of de transfusie, pulserend spoelen met 10 ml NaCl 0,9 %  

of 20 ml indien het bloed of parenterale voeding betreft (gebruik een spuit van minimum 10 ml). 
• In geval van roodheid, oedeem, pijn op de insteekplaats of lekken, beëindig de verbandwissel en 

verwittig de arts van de patiënt of de ziekenhuisafdeling.
• De patiënt vertoont koorts, rillingen, risico op infectie: verwittig de arts en/of de ziekenhuisafdeling.
• Hanteer de connector met kompressen doordrenkt met een voorgeschreven antisepticum en 

desinfecteer steeds het uiteinde voor injectie of aansluiting van een infuus (gedurende min. 30”).
• Buiten de behandelingsperiodes: het systeem pulserend spoelen met 10 ml NaCl 0,9 %, 1 maal per 

week (samen met de verbandwissel en het wisselen van de connector).

Aanbevelingen voor de patiënt:

• Propere kleding dragen.
• Geen druk op de arm waarop de Picc line is geplaatst, geen last optillen langs deze kant.
• Niet baden. Tijdens het douchen moeten het verband en de katheter door een extra waterdicht 

verband worden beschermd.



De garantie van een zorgprocedure conform de hoogste 
vereisten voor het beheer van centrale katheters.

Optimale veiligheid en asepsis.

Optimalisering van de tijd voor de verzorging dankzij het 
gebruiksgemak van de sets.
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Paul Hartmannlaan, 1
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Mediset® Verband Picc line  REF 479 303  CNK 3804762

Mediset® Verband poortkatheter / REF 479 304  CNK 3804754
Plaatsen van Hubernaald 

Vasculaire toegang, eenvoudig en veilig

MediSet® Perfusie


