Midline katheter
Midline katheter voorlichting

Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Deze voorlichtingsfolder is ontwikkeld voor patiënten die een
Midline katheter hebben of gaan krijgen.

Wat is een Midline katheter?

Een Midline katheter is een infuus dat ingebracht wordt bij
patiënten die langdurige infuustherapie nodig hebben, zoals
bijvoorbeeld antibiotica. Deze katheter wordt net onder of
boven de elleboogplooi ingebracht in een groot bloedvat.
Op deze manier is de medicatie minder schadelijk voor
het bloedvat. Voor kleinere bloedvaten is de medicatie wel
schadelijk. Deze katheter kan wel tot ruim 200 dagen blijven
zitten waardoor de infusie thuis door kan blijven gaan.

Hoe wordt deze Midline katheter geplaatst?

Dit wordt gedaan op de hartbewaking door daarin geschoolde
verpleegkundigen. Dit gebeurt onder steriele omstandigheden.
Dat wil zeggen dat de verpleegkundigen een steriel schort,
steriele handschoenen en een mondkapje dragen. Verder bent
u bedekt met een steriel laken. Dit allemaal ter voorkoming
van mogelijke infecties. De katheter wordt niet met een
hechting vastgezet maar met een speciale hechtpleister.

Medisch Technisch Handel-team (MTH)

Indien er sprake is van het thuis voorzetten van de
behandeling komt er na het ontslag het MTH-team (Medisch
Technisch Handel-team) bij u thuis om de verzorging van deze
Midline en het toedienen van medicatie voort te zetten.

Waar moet u alert op zijn?

DeMidline moet regelmatig gecontroleerd worden op de
volgende aspecten, te weten:
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Roodheid:

Dit wijst op irritatie van de huid na het inbrengen van de
katheter. Deze irritatie is meestal na 48-72 uur verdwenen.

Pijn:

Zowel de insteekplaats als de ader in de arm waar de katheter
doorheen loopt dienen gecontroleerd te worden op pijn.

Aderontsteking:

De arm ter plaatse ziet rood, voelt warm aan en is pijnlijk.
Soms tekent de ader zich als rode streep onder de huid af.
Indien één van deze bovenstaande aspecten zich bij u
voordoen, dan verzoeken wij u dit te melden bij de verpleging.
Als u wilt douchen dan verzoeken wij ook tevens de verpleging
op de hoogte te brengen zodat de Midline beschermd kan
worden tegen het water.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0299 457 001

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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