Perifeer ingebrachte
centrale katheter
(PICC) Behandelkamer B1

Ziekenhuis Gelderse Vallei
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Uw behandeld arts adviseert u een PICC in te laten brengen.
Afhankelijk van uw situatie plaatst de chirurg de PICC tijdens uw
ziekenhuisopname of er wordt een poliklinische afspraak gemaakt. In
deze folder kunt u lezen wat een PICC is, hoe het inbrengen gaat en
welke verzorging er nodig is.

Wat is een PICC?
PICC staat voor Perifeer Ingebrachte Centrale Catheter.
Een PICC is een dunne flexibele buis die wordt ingebracht in een ader in de
bovenarm. Deze eindigt net boven het hart. Dit is het gedeelte binnen in het
lichaam. De katheter komt als een slangetje uit de arm, het uitwendige
gedeelte. Hierop kan een infuus aangesloten worden.
Via de PICC krijgt u bijvoorbeeld medicijnen, bepaalde
voeding of bloedtransfusies. U krijgt de PICC omdat
uw medicijnen niet via een gewoon infuus gegeven
kunnen worden, of omdat het bij u moeilijk is om een
gewoon infuus te prikken. Wanneer het bloedprikken
op het laboratorium moeilijk gaat, kan er via de PICC
bloed afgenomen worden. Een PICC kan enkele
maanden blijven zitten.

Hoe bereidt u zich voor?
U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn. Na de ingreep kunt u niet zelf aan
het verkeer deelnemen. Laat iemand met u meekomen die u na de ingreep
met een rolstoel naar de auto kan brengen. U kunt bij binnenkomst van het
ziekenhuis vast een rolstoel meenemen.
De ingreep vindt plaats op het behandelcentrum, vleugel B, 1ste etage,
bestemming 110.
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Het inbrengen van de PICC
De PICC lijn wordt onder lokale verdoving bij u ingebracht.
De chirurg prikt met behulp van een echoapparaat een geschikt bloedvat
aan. Vervolgens brengt hij de katheter in en schuift deze op. Het uitwendige
gedeelte van de katheter wordt afgeplakt met een doorzichtige pleister.
De behandeling duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.
Tenslotte wordt er een röntgenfoto gemaakt om de plaats van de katheter te
controleren.
Het verblijf in het ziekenhuis is gemiddeld twee uur.

Deelname verkeer
De eerste 24 uur na de ingreep kunt u niet deelnemen aan het verkeer. Zorg
er daarom voor dat iemand u ophaalt of neem eventueel een taxi. De
receptioniste in de centrale hal kan die voor u bestellen.
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De verzorging van de PICC
Maximaal 24 uur na het inbrengen van de PICC verwisselt de
verpleegkundige het verband. Dit kan zijn tijdens uw ziekenhuisopname,
anders krijgt u een afspraak mee voor de volgende dag.
Daarna moet de PICC één keer per week worden verzorgd. Wanneer u in
het ziekenhuis een infuus krijgt via de PICC, verzorgt de verpleegkundige de
PICC meteen.
Komt u niet voor behandeling in het ziekenhuis, dan komt een
verpleegkundige van de thuiszorg dit bij u doen.

Verwijderen van de PICC
Als de PICC niet meer nodig is, haalt de arts of verpleegkundige deze er
weer uit. Dit is een kleine handeling die poliklinisch plaats vindt.

Aandachtspunten bij een PICC
houd de insteekopening droog. Douchen mag, wikkel dan huishoudfolie
om u arm heen zodat de insteekopening droog blijft. Baden en
saunabezoek mag niet
gebruik de arm waar de PICC in zit normaal. Ontzie de arm bij
opdrukken (bijvoorbeeld in bed) en zwaar tillen
laat geen bloeddruk meten aan de arm met de PICC
laat geen bloed prikken aan de arm met de PICC
duw de PICC niet zelf terug wanneer deze verschoven is. Plak de PICC
met een pleister vast en neem contact op met het ziekenhuis
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Contact
Heeft u vragen over het inbrengen van de PICC lijn belt u dan naar de
polikliniek chirurgie, (0318) 43 43 45.
Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 tot 17.00 uur.
Zolang u een PICC heeft, is het belangrijk eventuele klachten snel door te
geven. Neem in de volgende gevallen altijd contact op met het ziekenhuis
(zie onderstaande telefoonnummers van de diverse afdelingen):
roodheid, pijnklachten en zwelling rondom de insteekopening
pijn of zwelling van de bovenarm, nek of borstkas
koorts boven de 38,5 of koude rillingen
kortademigheid of hoesten
vocht of bloed bij de insteekopening
verplaatsing van de lijn of beschadiging van de lijn (een gaatje of barstje)
Bent u onder behandeling van een oncoloog? Neemt u dan contact op via
de volgende telefoonnummers:
Maandag tot en met vrijdag 07.30 - 17.00 uur, dagbehandeling oncologie,
(0318) 43 48 33.
Bij voorkeur tijdens telefonisch spreekuur van 8.30 - 09.00 uur of van
11.00 - 11.30 uur
Buiten kantoortijden: afdeling oncologie, (0318) 43 48 30.
Bent u onder behandeling van een cardioloog? Dan kunt u contact
opnemen met de Eerste Hart Hulp, (0318) 43 59 22.
Bent u onder behandeling van een andere specialist? Neemt u dan contact
op via de volgende telefoonnummers:
Tijdens kantoortijden met de polikliniek van de betreffende specialist.
Buiten kantoortijden: de Spoed Eisende Hulp, (0318) 43 58 05.
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Afspraak nacontrole
O Nacontrole Dagverpleegkundige oncologie
O Nacontrole Cardioloog
O Nacontrole ……………………………………….
Dag…………………………………….
Tijd:……………………………………
Bestemmingnummer:…………………
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