Εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής
Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε
Implanted Central Lines (Ports):
What You Need To Know
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• Σε ποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να καλέσω ιατρό ή νοσηλεύτρια;
• Για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει η Κεντρική Γραμμή;
• Θα μπορώ να κάνω μαγνητική ή αξονική τομογραφία ή ακόμη να
πάρω ακτινοθεραπεία;
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• How long will I have my port?
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• Will my port activate the security alarm in airports?

Εισαγωγή

*Η εμφύτευση κεντρικής γραμμής ίσως να είναι αναπόσπαστο
μέρος της θεραπείας σας.
Αυτό το έντυπο επεξηγεί τι θα πρέπει να αναμένετε.

Τι σημαίνει εμφύτευση Κεντρικής Γραμμής;
Η κεντρική γραμμή είναι μέθοδος χορήγησης ενδοφλέβιων φαρμάκων. Αποτελείται από α) ένα μικρό πλακωτό δίσκο που έχει περίπου το μέγεθος ενός κέρματος των 2ευρώ. Τοποθετείται κάτω
από το δέρμα στην περιοχή του θώρακα συνήθως, σχηματίζοντας
ανάλογη κοιλότητα. β) Ο καθετήρας ο οποίος εισάγεται σε μεγάλο
αιμοφόρο αγγείο και στη συνέχεια συνδέεται με τον δίσκο. Αυτόν
το δίσκο θα τον αισθάνεστε κάτω από το δέρμα σας.

1

Σε τι μου χρειάζεται η κεντρική γραμμή;
Η κεντρική γραμμή σας είναι απαραίτητη είτε γιατί το απαιτεί η θεραπεία σας ή γιατί οι φλέβες σας είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν.

Πως λειτουργεί η κεντρική γραμμή;
Η νοσηλεύτρια εισάγει κεντρικά διαμέσου του δέρματος, στο ελαστικό σημείο πρόσβασης του δίσκου, μια ειδική βελόνα. Από αυτό
το σημείο μπορεί να γίνεται η χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών, φαρμάκων ή χημειοθεραπείας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει
και αιμοληψία.

Πως τοποθετείται/εισάγεται η κεντρική γραμμή;
Η εμφύτευση της Κεντρικής γραμμής γίνεται από χειρουργό ιατρό
ή επεμβατικό ακτινολόγο.
n

Είναι απαραίτητο να συνοδεύεστε από άτομο που να μπορεί να
σας μεταφέρει στο σπίτι σας μετά το πέρας της διαδικασίας εμφύτευσης της κεντρικής γραμμής. Εσείς δεν θα πρέπει να οδηγήσετε λόγω των ηρεμιστικών φαρμάκων που θα σας
χορηγηθούν.

n

Η όλη διεργασία θα γίνει σε κατάλληλα εξοπλισμένο χειρουργείο
με τοπική αναισθησία και για να είστε ήρεμος θα σας χορηγηθεί
ενδοφλέβια ηρεμιστική αγωγή. Αυτό σημαίνει ότι εσείς θα παραμείνετε ξύπνιος αλλά ήρεμος και χωρίς άγχος ότι θα πονέσετε.
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n

Θα γίνει μια μικρή τομή στη βάση του λαιμού και μια στο θώρακα.

n

Το μέρος της κεντρικής γραμμής που μοιάζει με μικρό μπαλάκι
θα τοποθετηθεί κάτω από το δέρμα ενώ το μέρος του καθετήρα
θα οδηγηθεί σε μεγάλο αιμοφόρο αγγείο.

n

Οι τομές μπορεί να συρραφούν ή να κλείσουν με μικρά διαδοχικά
τσιροτάκια και να καλυφθούν με γάζα. Θα ακολουθήσει ακτινογραφία για να επιβεβαιωθεί ότι η κεντρική γραμμή βρίσκεται στην
επιθυμητή θέση.

Ίσως στη περιοχή που έγιναν οι τομές να νοιώθετε πόνο και κάποια
πίεση ή ακόμη να μελανιάσει λίγο το δέρμα. Ο ιατρός θα σας δώσει
το κατάλληλο παυσίπονο.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Μόνο για την επόμενη μέρα δεν πρέπει:
Να οδηγήσετε
Να χειριστείτε βαριά μηχανήματα
Να καταναλώσετε οινοπνευματώδη
Να πάρετε σημαντικές αποφάσεις
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Πως θα φροντίζω την Κεντρική Γραμμή;
n

Τις πρώτες 2 μέρες δεν θα κάνετε μπάνιο.

n

Την 3η μέρα αφαιρέστε τα επιθέματα και κάνετε το μπάνιο σας.
Αφήστε την περιοχή ακάλυπτη για να αερίζετε. Αφήστε τα τσιροτάκια που συγκρατούν την τομή για να ξεκολλήσουν και να πέσουν από μόνα τους.

n

Μη σηκώνετε βαριά αντικείμενα (10 κιλά και άνω) για 7 μέρες.

n

Αποφύγετε εντελώς τις έντονες διαδοχικές κινήσεις με τους
ώμους σας όπως κολύμπι, τένις και άλλες σκληρές χειρονακτικές
εργασίες για 7 μέρες.

Καλέστε αμέσως τον ιατρό όταν προσέξετε:
Πόνο ή σφίξιμο στο λαιμό, θώρακα/ώμο ή γύρω από την τομή σας.
Κοκκίνισμα ή πρήξιμο γύρω από την Κεντρική γραμμή.
n Θερμοκρασία σώματος άνω των 38c βαθμών.
n Δυσκολία στην αναπνοή.
n Αποβολή υγρών από την τομή.
n Υγρασία από τον σωλήνα ή από το σημείο εισαγωγής της βελόνας.
n Πρήξιμο στο λαιμού, στον ώμο, στον καρπό ή στο δάκτυλο.
n
n

Πως μπορώ να προστατεύσω τη βατότητα
της Κεντρικής Γραμμής;
n

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ραντεβού με τον ιατρό ή με τη νοσηλεύτρια, κάθε έξι εβδομάδες, για ηπαρινισμό της γραμμής για αποφυγή πιθανής απόφραξης της. Τον ηπαρινισμό της γραμμής
μπορεί να τον κάνει και η νοσηλεύτρια της κατ’οίκον φροντίδας.

n

Διευθετείστε ραντεβού με τον ιατρό σε περίπτωση που η περιοχή
του θώρακα ή τομή στο λαιμό σας παρουσιάζει κοκκίνισμα, πρήξιμο ή νοιώθετε σφίξιμο.

n

Προστατέψετε την περιοχή της γραμμής με μαλακά επιθέματα όταν
φοράτε ζώνη ασφαλείας, τιράντες ή όταν κρατάτε τσάντα ώμου.

n

Προσπαθήστε να αποφεύγετε τις έντονες διαδοχικές κινήσεις του
ώμου και του βραχίονα (κολύμπι, τένις, χειρονακτικές εργασίες).
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Πως μπορώ να προστατεύσω την κεντρική γραμμή
κατά τη χορήγηση φαρμάκων.
Η χορήγηση φαρμάκων ή άλλων ενδοφλέβιων υγρών μέσω της
κεντρικής γραμμής γίνεται με την εισαγωγή ειδικής βελόνας. Αυτή
η διαδικασία σας παρέχει τη δυνατότητα να παίρνεται την φαρμακευτική σας αγωγή ενώ θα βρίσκεστε στο σπίτι σας. Το σημείο της
σύνδεσης θα είναι καλυμμένο με καθαρό επίθεμα για να διατηρείται στεγνό και παράλληλα να συγκρατεί την βελόνα στη θέση της
για 7 ημέρες, όπου μετά ή θα ανανεωθεί η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ή θα αφαιρεθεί.
Για να κάνετε μπάνιο θα πρέπει πρώτα να ρωτήσετε τη νοσηλεύτρια σας. Εφ’ όσον μπορείτε να κάνετε μπάνιο, η νοσηλεύτρια θα
σας επιδείξει πως να καλύπτετε με αδιάβροχη ταινία την βελόνα.

Τι Δεν Πρέπει:
n

Να αφαιρέσετε τα επιθέματα που καλύπτουν την βελόνα.

n

Να τραβήξετε ή να διπλώσετε την βελόνα ή τον αγωγό ενδοφλέβιων υγρών.

n

Να στερεώνετε τον αγωγό ενδοφλέβιων υγρών στα ρούχα σας
ενώ κινήστε ή εργάζεστε στο σπίτι.

n

Να κολυμπάτε ή να κάνετε μπάνιο μέσα σε μπανιέρα γεμάτη
νερό.
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Σε ποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να καλέσω
ιατρό ή νοσηλεύτρια;
Συνήθως δεν συμβαίνει συχνά, όμως μπορείτε να καλέσετε όταν:
n

βγεί η βελόνα.

n

προσέξετε ότι τα επιθέματα ή ο σωλήνας παροχής υγρών είναι
βρεγμένα ή είναι αιματωμένα.

n

τα επιθέματα έχουν υγρανθεί ( χρειάζονται αλλαγή )

n

αν αποσυνδεθεί το πώμα από τον σωλήνα, κλείστε το αμέσως

n

κτυπά ο συναγερμός της μηχανής χορήγησης

n

αισθάνεστε φούσκωμα, κοκκίνισμα ή πόνο γύρω από την περιοχή
της εμφύτευσης.

n

πάθει ρήξη ο σωλήνας παροχής υγρών. Αν αυτό συμβεί κλείστε
αμέσως την παροχή είτε κλείνοντας την με τα χέρια σας ή με το
κλιπ που είναι όσο πιο κοντά στο σώμα σας.
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΥΣΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνει
η Κεντρική Γραμμή;
Η Κεντρική Γραμμή θα παραμείνει όσο χρονικό διάστημα υπολογίζει ο ιατρός ότι χρειάζεται. Αν δεν χρησιμοποιηθεί πέραν των 4-6
εβδομάδων θα πρέπει να μεριμνήσετε για τον ηπαρινισμό της
γραμμής για να αποφευχθεί πιθανό φράξιμο.
Όταν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η εμφύτευση της κεντρικής
γραμμής δεν θα ισχύουν πλέον τότε ο ιατρός θα σας παραπέμψει
πίσω στον χειρούργο/επεμβατικόν ακτινολόγο για να αφαιρεθεί. Η
διαδικασία της αφαίρεσης είναι απλή, γίνεται με τοπική αναισθησία
και θα μπορείτε να οδηγήσετε πίσω στο σπίτι σας.

Θα μπορώ να κάνω μαγνητική ή αξονική τομογραφία
ή ακόμη να πάρω ακτινοθεραπεία;
Ναι στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε, είναι όμως καλό να
το διερευνάτε γιατί ίσως κάποιες προδιαγραφές κεντρικών γραμμών να μη το επιτρέπουν.
Είναι καλό να παρουσιάζετε την σχετική πλαστική κάρτα πληροφοριών ή σχετικήν ιατρική βεβαίωση.
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Μήπως ενεργοποιεί τα συστήματα ασφαλείας
των αεροδρομίων;
Μερικές φορές συμβαίνει. Αν θα έχετε μια τέτοια εμπειρία τότε
παρουσιάστε την σχετική κάρτα πληροφοριών ή την σχετική ιατρική βεβαίωση από τον ιατρό σας. Αυτή την κάρτα /ιατρική βεβαίωση σας συμβουλεύουμε να την έχετε πάντα στο πορτοφόλι σας.
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Introduction

You may need an implanted central line (port) as a part of your
treatment.
This guide will explain what to expect

What is an implanted Central Line (Port)
a) An implanted central line (port) contain a) a small firm disk about
the size of a 2euro coin. It is placed in a pocket of tissue just
beneath your skin. b) A catheter which is placed in a large blood
vessel and connected to the disk. Usually placed in the upper part
of the chest and you will feel a firm disk just below your skin.
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Why I do need a central line (port)?
You need a central line because either your treatment requires it or
your veins are difficult to use.

Ηow does a central line work?
Your nurse will place a special needle through your skin into the
rubber center of the disk- port, called “accessing the port”. This
allows to give IV fluids, medication or chemotherapy. In some cases
may also have specimen of blood.

How is the central line (Port) Placed?
Your central line (port) will be placed by surgeon or in interventional
radiology.
n

You need to bring someone with you who can drive you home after the
procedure. The medications you will receive will make you too drowsy
to drive.

n

The procedure will be done in an operating room under local
anaesthesia which means you will be awake but relaxed during the
placement. You may receive medication through an IV to help you
relax.
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n

You will have one small incision in your neck and one incision in your
chest.

n

The Central Line – Port is usually placed in a pocket of fatty tissue just
beneath your skin and the catheter is placed in a large blood vessel.

n

The incisions will be closed with strips of paper tape and cover with a
dressing. You will have an X-ray to make sure the port is in the correct
place.

The neck and the chest incisions may be sore, as well as the muscles
around the port. Also may look bruised. Your doctor will prescribe a pain
relieve medication.

AFTER HAVING THE CENTRAL LINE
(PORT) PLACED
For one day after the procedure, do not:
Drive a car
Use any heavy machinery
Drink alcochol
Make any important decisions
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How do i care for my Central Line- Port
n

Do not shower for 2 days after the procedure.

n

On the 3rd day you can take the dressing off and shower. Leave the
incisions open to air. Let the strips of paper tape fall off on their own.

n

Do not lift heavy objects (more than 5 pounds) for 7 days.

n

Do not do hard shoulder movements that you do over and over such
as swimming the crawl, tennis and yardwork for 7 days.

Call your doctor right away if you have:
n

Pain or tenderness in your neck, chest/arm area or around your
incinsion.

n

Redness or swelling at the Port site.

n

Temperature greater than 38c degrees

n

Shortness of breath.

n

Drainage from the incinsio.

n

Leaking from tubing or from port needle site.

n

Swelling of neck, arm, wrist or finger.
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How do Ι care for my healed Port?
n

Make sure you have an appointment with your doctor or nurse to have
your port flushed every four to six weeks to prevent blockage in your
port. Your home care nurse may also flush your port.

n

Make an appointment with your doctor if you have redness, swelling
or tenderness in either your chest or your neck incisions.

n

Place a soft cloth or other covering over your port site when using
seatbelts, shoulder belts or shoulder bag to prevent rubbing.

n

Try to avoid hard shoulder/arm movements that you do over again,
such as swimming, tennis or yardwork.

How do I care for my accessed central line-port?
An accessed central line-port means that a needle is in place. You may
go home with fluids or medication running through the needle into your
central line. If you do, there will be a clear dressing over it to keep it dry
and in place for up to 7 days. After 7 days it must be removed or changed.
Ask your nurse if you may shower. If you can shower, ask your nurse to
show you how to protect the needle with plastic wrap.

Do Not
Change the dressing over the needle.
Pull or tug the needle or IV tubing.
n Catch the tubing on your clothing while reaching for household objects.
n
n

n

Swim or do any activities where your body is under water. For example,
using a hot tub or taking a bath.
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When do I need to call the doctor or nurse?
These situations are not common. Call us if:
n

The needle comes out.

n

The IV tubing or dressing leaks fluid or blood.

n

The dressing becomes moist or damp (if may need to be change).

n

The cap falls of. If this happens, immediately clamp.

n

Your infusion pump alarms.

n

You have swelling, redness or pain around the port site.

n

Tubing breaks, leaks or tears.If this occurs, clamp the tubing with your
fingers or use the tubing clamp. Use the clamp closest to your body.
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COMMON QUESTIONS
How long will I have my port?
The port will stay in place as long as your doctor determines that you
will need it. However, if it is not used for 4-6 weeks, you will need to
arrange to have it flushed to prevent blockage.
When no longer needed, the port can be removed by the surgeon/
radiologist, in a simple procedure similar to the one used to place it. This
procedure will be done with local anaesthetic and you will able to can
drive home.

Can I still have MRIs, CT Scans or radiation therapy
with a port?
Yes, you can have most MRIs, CT Scans and radiation therapy. It is
always good to check. The information should be on the port information
card our leflet. However, not all ports are able to have CT dye infused
through it.*

Will my port activate the security alarm in airports?
Sometimes. If it does occur, simply show your port information card or
a short note of your doctor. Always carry your card or doctor note in your
wallet.
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Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας:
Home Care Services
Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
Cyprus Anticancer Society
Λευκωσία / Nicosia
Λεμεσός / Limassol
Λάρνακα / Larnaca
Πάφος / Paphos
Ελεύθερη Αμμόχωστος / Famagousta

99664201 / 99654196
99664202 / 99556516
99664203 / 99473184
99694113 / 99473185
99694112 / 99556536

Παγκύπριος Σύνδεσμός Καρκινοπαθών και Φίλων
Cyprus Cancer Patients and Friends Association
Λευκωσία / Nicosia
Λεμεσός / Limassol
Λάρνακα / Larnaca
Πάφος / Paphos
Ελεύθερη Αμμόχωστος / Famagousta

97770020 / 99631230
99687601
99663278
99663279
99634880

Συγγραφή, επιμέλεια κειμένου και σύνταξη
Αντωνία Σολωμού
Αδελφή Προϊσταμένη Ειδική Συντονίστρια Υπηρεσιών
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
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Antonia Solomou
Nursing Sister Specialist Coordinator
Bank of Cyprus Oncology Centre
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Τράπεζας Κύπρου
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