Co nale¿y wiedzieæ o dostêpie naczyniowym?
Przetoka/Proteza naczyniowa
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Dlaczego potrzebujê dostêpu naczyniowego?

Aby dializa by³a skuteczna musimy znaleŸæ sposób, który
zapewni pobranie krwi z organizmu pacjenta, przep³yniêcie jej
przez dializator (gdzie zostanie oczyszczona) i na koñcu zwrot
oczyszczonej krwi do organizmu pacjenta.
Poniewa¿ proces ten nale¿y powtórzyæ za ka¿dym razem, gdy
pacjent zg³osi siê na zabieg, wa¿ne jest aby móc to zrobiæ za
pomoc¹ metody bezpiecznej, czystej i prostej.
Z tego wzglêdu w trakcie niewielkiego zabiegu operacyjnego
tworzymy sta³y dostêp, który umo¿liwi nam przeprowadzenie
bezpiecznej i skutecznej dializy.
Istniej¹ trzy podstawowe rodzaje dostêpów, które omówimy
po kolei:
Przetoka têtniczo-¿ylna (Przetoka T¯)
Têtniczo-¿ylna proteza naczyniowa (Graft T¯)
Centralny cewnik ¿ylny

Co to jest przetoka têtniczo-¿ylna?

Przetoka to najpowszechniej stosowany typ dostêpu
naczyniowego do dializ. Przetokê tworzy siê poprzez ma³e
naciêcie na nadgarstku lub ramieniu w celu po³¹czenia ¿y³y
z têtnic¹. Zabieg, który trwa oko³o jednej godziny, zwykle jest
wykonywany w znieczuleniu miejscowym i ³¹czy siê
z jednodniowym pobytem w szpitalu.
Po³¹czenie ¿y³y z têtnic¹ powoduje szybszy i silniejszy
przep³yw krwi przez ¿y³ê. Dziêki temu ¿y³a staje siê grubsza
i wiêksza. Ostatecznie, jest widoczna pod skór¹, trochê
przypominaj¹c du¿y ¿ylak. Dotykaj¹c jej wyczuwa siê jakby
„buczenie”. To odczucie jest niezwykle wa¿ne, poniewa¿
oznacza, ¿e przetoka dzia³a poprawnie. Przetokê nale¿y
sprawdzaæ codziennie, i jeœli przestanie dzia³aæ, nale¿y
bezzw³ocznie zg³osiæ siê do szpitala.

¯y³a
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Co to jest têtniczo-¿ylna proteza?

Proteza naczyniowa (graft) to niewielki element z tworzywa
sztucznego umieszczony pomiêdzy têtnic¹ i ¿y³¹ na ramieniu
lub na udzie. Za³o¿enie graftu jest konieczne u niewielkiego
odsetka ludzi, u których wystêpuje zanik ¿y³ lub których ¿y³y
nie s¹ wystarczaj¹co mocne na wytworzenie przetoki. Proteza
naczyniowa zlokalizowana jest blisko powierzchni skóry, aby
u³atwiæ wk³uwanie.
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Co to jest centralny cewnik ¿ylny?

Cewnika u¿ywamy, jeœli z jakieœ przyczyny, niemo¿liwe jest
wytworzenie przetoki u pacjenta. Cewnik jest zak³adany na
sta³e i zwykle funkcjonuje tak d³ugo jak jest to konieczne.
Cewnik jest miêkkim plastikowym drenem gruboœci o³ówka,
który jest umieszczony i umocowany w du¿ej ¿yle u nasady
szyi. Oko³o 15 cm drenu wystaje na zewn¹trz, a miejsce ujœcia
cewnika w skórze jest przykryte opatrunkiem.
Opatrunek powinien byæ czysty i suchy, tak wiêc nale¿y
zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas k¹pieli lub mycia
w³osów. Cewnik ³atwo jest ukryæ pod ubraniem.

Jak dzia³a przetoka/proteza naczyniowa
podczas dializy?
W czasie dializy w przetoce umieszczane s¹ dwie ig³y. Jedna
ig³a odprowadza krew do oczyszczenia. Przez drug¹ ig³ê
oczyszczona krew powraca do organizmu. Ig³y s¹ po³¹czone
poprzez ja³owe linie ze specjalnym filtrem, zwanym
dializatorem.
Pompa doprowadza krew do filtra zwanego dializatorem.
Krew przep³ywa z jednej strony filtra, a p³yn dializacyjny
wytwarzany przez maszynê przep³ywa po drugiej stronie filtra.
P³yn dializacyjny wyci¹ga nadmiern¹ iloœæ toksyn i p³ynów
z krwi poprzez proces zwany dializ¹. Potrzebne organizmowi
sk³adniki przechodz¹ z p³ynu do krwi.
„Oczyszczona” krew jest oddawana przez linie ¿yln¹
dializacyjn¹ i drug¹ ig³¹ do organizmu pacjenta.

Jak d³ugo przetoka têtniczo-¿ylna pozostaje
sprawna?
Po okresie dojrzewania przetoka mo¿e dzia³aæ poprawnie
przez bardzo d³ugi czas. U niektórych pacjentów przetoki
pozostaj¹ sprawne nawet po 30 latach! Jednak, w przypadku
pacjentów, u których wytworzono przetokê w podesz³ym
wieku lub osób z ró¿nymi dolegliwoœciami, w tym chorych na
cukrzycê, przetoka mo¿e nie wytrzymaæ tak d³ugo.
Mimo tego przetoka lub proteza naczyniowa jest najlepszym
typem dostêpu naczyniowego do hemodializy, poniewa¿:
• Ryzyko zaka¿eñ jest mniejsze ni¿ w przypadku cewnika,
• Istnieje mniejsze prawdopodobieñstwo zakrzepniêcia krwi
w dostêpie,
• Pozwala na wiêkszy przep³yw krwi w trakcie dializy, co czyni
dializê bardziej skuteczn¹,
• Przetoka ma zwykle d³u¿szy „okres eksploatacji” ni¿ proteza
naczyniowa, ale oba dostêpy dzia³aj¹ d³u¿ej ni¿ cewnik.

Jakie s¹ zalety i wady ka¿dego typu dostêpu?

Przetoka
Zalety:
• D³u¿sze dzia³anie
• Mniejsze ryzyko zaka¿eñ
• Doskona³y przep³yw krwi
• Mniejsze prawdopodobieñstwo zablokowania
Wady:
• D³u¿szy okres dojrzewania po operacji
• Pod³¹czenie do dializy poprzez wk³ucie igie³

Graft
Zalety:
• Dzia³a d³u¿ej ni¿ cewnik
• Doskona³y przep³yw krwi
Wady:
• D³u¿szy okres dojrzewania po operacji
• Pod³¹czenie do dializy poprzez wk³ucie igie³
• Wiêksze ryzyko zaka¿eñ ni¿ w przypadku przetoki i wykrzepiania

Cewnik
Zalety:
• Mo¿na od razu u¿ywaæ
• Dializa nie wymaga wk³uwania igie³
Wady:
• Wiêksze ryzyko zaka¿enia ni¿ w przypadku przetoki lub graftu
• Mo¿e ulec zablokowaniu
• Koniecznoœæ zachowania ostro¿noœci podczas brania k¹pieli lub
prysznica

Jak pielêgnowaæ przetokê lub protezê naczyniow¹
w warunkach domowych?
Codziennie sprawdzaæ dzia³anie przetoki dotykaj¹c
i os³uchuj¹c obszar nad przetok¹. Pielêgniarka lub lekarz
wska¿e jak to robiæ poprawnie.
Ramiê z przetok¹ nale¿y utrzymywaæ w czystoœci i codziennie
myæ. Pielêgniarka doradzi wam jakiego myd³a najlepiej
u¿ywaæ.
Uwa¿aæ na oznaki zaka¿eñ, takie jak bolesnoœæ, obrzêk lub
zaczerwienie skóry nad przetok¹. Mo¿e równie¿ wyst¹piæ
gor¹czka.
W przypadku podejrzenia, ¿e przetoka przesta³a dzia³aæ lub w
przypadku wyst¹pienia zaka¿enia, nale¿y zadzwoniæ do stacji
dializ lub siê zg³osiæ.
Unikaæ noszenia obcis³ych ubrañ lub zegarka na rêce
z dostêpem.
Nie wolno mierzyæ ciœnienia têtniczego na ramieniu
z przetok¹.
Unikaæ pobierania krwi z rêki z przetok¹ (chyba, ¿e w trakcie
zabiegu hemodializy lub za zgod¹ oddzia³u nefrologicznego).
Nie wolno spaæ na ramieniu z przetok¹.
Unikaæ noszenia ciê¿kich toreb na ramieniu z przetok.

Czy w dniu dializy nale¿y specjalnie obchodziæ siê
z przetok¹ lub protez¹ naczyniow¹ ?
Przed ka¿dym zabiegiem dializy, nale¿y umyæ rêkê z przetok¹.
Po dezynfekcji przez pielêgniarkê rêki, w przygotowaniu do
nak³ucia igie³, nie dotykaæ skóry wokó³ dostêpu.
W czasie dializy nie kichaæ i nie kaszleæ na miejsce dostêpu
naczyniowego.
Po wyjêciu igie³ delikatnie ucisn¹æ miejsce wk³ucia, aby
zatrzymaæ krwawienie. Uciskaæ wy³¹cznie miejsce gdzie
znajdowa³a siê ig³a.
Po powrocie do domu nie drapaæ miejsc wk³ucia i nie
zdrapywaæ strupów.

Co zrobiæ jeœli przetoka/ proteza naczyniowa
przestanie dzia³aæ w warunkach domowych?
Jeœli po sprawdzeniu przetoki, wydaje wam siê, ¿e nie s³yszycie
lub nie wyczuwacie przep³ywu krwi przez przetokê, mo¿e to
oznaczaæ zablokowanie lub uszkodzenie przetoki. Nale¿y
natychmiast zadzwoniæ do stacji dializ po wskazówki
postêpowania. Istnieje mo¿liwoœæ „uratowania” przetoki.
Nie czekajcie „do jutra, bo jest to dzieñ planowanej dializy”jutro bêdzie ju¿ za póŸno.

Co dalej?

Jeœli po przeczytaniu niniejszej broszury macie jeszcze jakieœ
pytania, odpowie na nie pielêgniarka lub lekarz. Pamiêtajcie,
¿e macie prawo zadawaæ pytania.
Przygotowaliœmy dla was dodatkowe broszury, do których
mo¿ecie zajrzeæ w póŸniejszym czasie. S¹ to:
• Hemodializa – krótkie wprowadzenie
• Jak dzia³a hemodializa?
• Pielêgnacja dostêpu naczyniowego
• Kontrolowanie iloœci przyjmowanych p³ynów
• Dieta w okresie dializacyjnym
• Powszechnie stosowane leki w okresie dializacyjnym
• Zwiêkszanie niezale¿noœci
• Transplantacja
Mamy nadziejê, ¿e przygotowane przez nas materia³y pomog¹
wam ³atwiej przystosowaæ siê do dializoterapii, która sprawi,
¿e poczujecie siê lepiej.
Pamiêtajcie, ¿e w ka¿dej chwili mo¿ecie zadawaæ pytania
na temat leczenia.
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