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VERESOONESISESTE KATEETRITEGA SEOTUD INFEKTSIOONIDE VÄLTIMISE 

JUHEND 

EESMÄRK 

Käesoleva juhendi eesmärk on kehtestada ühtsed nõuded veresoonesiseste kateetritega seotud 

infektsioonide esinemissageduse vähendamiseks ja sel teel tagada patsientidele võimalikult ohutu 

ravi Kliinikumis. 

VASTUTUS 

Juhend kehtib kõikides Kliinikumi struktuuriüksustes ja on mõeldud täitmiseks personalile, kes 

sisestab ning hooldab veresoonesiseseid kateetreid. Juhendi täitmise eest vastutavad 

struktuuriüksuste juhid. Käesoleva juhendi täitmist kontrollib infektsioonikontrolli teenistus. 

TEGEVUSKIRJELDUS 

1. Mõisted 

1.1. Veresoonesisene kateeter – veresoones olev vahend, mida kasutatakse infusiooniks, ravimite 

manustamiseks, vereanalüüside võtmiseks, parenteraalseks toitmiseks või hemodünaamika 

monitoorimiseks. Veresoonesiseste kateetrite hulka kuuluvad näiteks: perifeerne veenikanüül, 

arterikanüül, tsentraalveenikateeter (TVK) , kopsuarterikateeter, perifeerselt sisestatud TVK, 

tunnelleeritud TVK, implanteeritud TVK, nabakateeter, hemodialüüsikateeter. 

1.2. Lühiaegne TVK - tsentraalveenikateeter, kopsuarterikateeter, perifeerselt sisestatud TVK, 

nabakateeter, mansetita hemodialüüsikateeter 

1.3. Pikaaegne TVK - tunnelleeritud TVK, implanteeritud TVK, mansetiga hemodialüüsikateeter 

2. Üldised nõuded 

2.1. Kätehügieen 

2.1.1. kätehügieen tehakse vastavalt kätehügieeni juhendile (JKL-98)  

2.1.2. enne perifeerse veenikanüüli ja arterikanüüli (a. radialis, a. brachialis) sisestamist ja 

vahetamist tehakse hügieeniline käte antiseptika  

2.1.3. enne TVK ja arterikanüüli (a. femoralis, a. axillaris) sisestamist ja vahetamist tehakse 

kirurgiline kätepesu ja kirurgiline käte antiseptika 

2.1.4. hügieeniline käte antiseptika (vajadusel eelnevalt hügieeniline kätepesu) tehakse järgmistel 

juhtudel: 
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2.1.4.1. enne ja pärast kateetri kasutamist infusiooniks, ravimite manustamiseks, vereanalüüside 

võtmiseks, parenteraalseks toitmiseks jm 

2.1.4.2. enne ja pärast kateetri sisestuskoha palpeerimist 

2.1.4.3. enne ja pärast kateetri hooldust ja kattematerjali vahetamist  

2.2. Kateetri sisestamine ja hooldus 

2.2.1. Kateetri sisestamine 

2.2.1.1. enne kateetri sisestamist puhastatakse nahka antiseptikumiga (70%-alkoholilahus või 2%-

kloorheksidiinglükonaadi alkoholilahus) 

2.2.1.2. antiseptikumi kogus peab olema piisavalt suur selleks, et nahk oleks märg 

2.2.1.3. oodatakse ära antiseptikumi toimeaeg (kuivamise aeg 30 sek) 

2.2.1.4. perifeerse veenikanüüli sisestamisel kasutatakse ühekordseid mittesteriilseid kindaid. 

Pärast naha puhastamist antiseptikumiga ei puudutata punktsioonikohta enam mittesteriilse 

kindaga. 

2.2.1.5. tsentraalveenikateetri ja arterikanüüli sisestamisel kasutatakse steriilseid kindaid 

2.2.1.6. veresoonesisene kateeter sisestatakse punktsiooniga, kirurgilist meetodit kasutatakse 

erandkorras 

2.2.2. Süsteavad 

2.2.2.1. süsteavad puhastatakse enne iga kasutamist desinfitseeriva ainega  (70%-alkoholilahus või 

2%-kloorheksidiinglükonaadi alkoholilahus) immutatud lapiga hõõrudes vähemalt 15 sek ja 

oodatakse ära desinfektandi toimeaeg 

2.2.2.2. süstimisel järgitakse aseptika nõudeid ning süstalt kasutatakse süsteava juures ühekordselt  

2.2.2.3. enne ja pärast ravimi manustamist süstitakse kateeter läbi 0,9% NaCl lahusega 

2.2.2.4. pärast kasutamist suletakse kanüülil olev süsteava korgiga 

2.2.2.5. kõiki eemaldatavaid korke  kasutatakse ühekordselt 

2.3. Kateetri hooldus 

2.3.1. kateetri kattematerjali vahetamisel puhastatakse nahka antiseptikumiga ja kasutatakse 

mittesteriilseid kindaid 

2.3.2. kattematerjalina kasutatakse steriilset plaastrit, soovitavalt läbipaistvat poolläbilaskvat 

materjali 

2.3.3. sisestuskoha veritsemisel võib punktsioonikoha katmiseks kasutada steriilset tampooni, 

mis vahetatakse läbipaistva poolläbilaskva plaastri vastu veritsuse lõppemisel 

2.3.4. läbipaistmatu plaaster vahetatakse iga 2 päeva tagant, läbipaistev plaaster vähemalt iga 7 

päeva tagant 

2.3.5. plaaster vahetatakse, kui see määrdub või muutub niiskeks või tuleb lahti 

2.3.6. plaaster vahetatakse kateetri vahetamisel 

2.3.7. veeprotseduuridel kaetakse kateeter veekindla materjaliga 

2.3.8. lokaalseid salve, kreeme, pulbreid jm ei kasutata kateetri sisestuskoha ümbruses 
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2.4. Kateetri jälgimine 

2.4.1. regulaarselt (vähemalt 1 kord päevas) vaadatakse, läbipaistmatu plaastri korral 

palpeeritakse, kateetri sisestuskohta ja selle ümbrust 

2.4.2. plaastrit ei eemaldata, kui puuduvad lokaalsed infektsioonisümptomid  (nt punetus, 

kuumus, valu, turse, mädaeritus) 

2.4.3. sisestuskoha ümbruse valulikkuse, ebaselge põhjusega palaviku või teiste lokaalsete ning 

süsteemsete infektsioonisümptomite ilmnemise korral eemaldatakse kattematerjal täpsemaks 

olukorra selgitamiseks 

2.4.4. infektsioonisümptomite esinemisel sisestuskoha ümber eemaldatakse kateeter esimesel 

võimalusel  

2.4.5. patsienti õpetatakse teatama tervishoiutöötajat muutustest (ebamugavustunne, valulikkus, 

punetus jm) kateetri ümbruses 

2.4.6. kateetri sisestamise kuupäev ja kellaaeg, kateetri sisestaja, kattematerjali vahetamine ja 

igapäevane jälgimine dokumenteeritakse ravi- või jälgimislehele  

2.5. Infusioonisüsteemide ja –lahuste, lisalülide vahetamine 

2.5.1. kontrollitakse lekete puudumist süsteemis ja süsteemi terviklikkust 

2.5.2. infusioonisüsteem vahetatakse koos lisalülidega samaaegselt (kolmikkraanid, nõelavabad 

ühendused jm.) 96 tunni järel, kui infusioonisüsteemi ei ühendata vahepeal kateetri küljest lahti 

2.5.3. infusioonisüsteem vahetatakse alati koos kateetri vahetusega 

2.5.4. lahtiühendatud infusioonisüsteemi ei  kasutata uuesti 

2.5.5. lipiidemulsioone sisaldavate komplekslahuste manustamine on soovitav lõpetada  24 tunni 

jooksul 

2.5.6. lipiidemulsioone sisaldavate komplekslahuste manustamisel vahetatakse infusioonisüsteem 

24 tunni järel  

2.5.7. propofooli manustamisel vahetatakse infusioonisüsteem 12 tunni pärast  

2.5.8. verepreparaatide manustamisel kasutatakse spetsiaalset vereülekande süsteemi, mida 

eeltäidetakse ainult 0,9% NaCl lahusega 

2.5.9. verepreparaate manustatakse vastavalt juhendile PKL-150: Verepreparaatide kasutamise 

kord 

2.5.10. tsütostaatikumide manustamisel kasutatakse spetsiaalset infusioonisüsteemi vastavalt 

juhendile JKL-145: Tsütostaatikumide käitlemise juhend 

2.5.11. verepreparaatide manustamisel vahetatakse ülekandesüsteem vahetult pärast ülekande 

lõpetamist või ülekande jätkumisel hiljemalt 6 tunni pärast 

2.5.12. trombotsüütide manustamine tehakse alati  uue süsteemiga  

3. Lisanõuded - perifeersed veenikanüülid 

3.1. Kanüüli valik 

3.1.1. kanüül valitakse vastavalt kasutuse eesmärgile ja planeeritava infusioonravi kestusele, 

võimalike tüsistuste tekkele 

3.1.2. kui infusioonravi võib kesta rohkem kui 6 päeva, eelistatakse perifeerselt sisestatud TVK 

(vt. punkt 4.) 
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3.2. Kanüüli sisestuskoha valik 

3.2.1. eelistatakse ülajäseme veene 

3.2.2. alajäsemel olev kanüül paigaldatakse esimesel võimalusel ülajäsemele 

3.2.3. lastel võib kasutada  ka pea perifeerseid veene 

3.3. Kanüüli jälgimine ja vahetamine 

3.3.1. perifeerne veenikanüül eemaldatakse lokaalsete infektsioonisümptomite tekkel või kui 

kanüül ei tööta 

3.3.2. täiskasvanutel vahetatakse perifeerne veenikanüül hiljemalt 96 tunni järel  

3.3.3. kanüül eemaldatakse kohe pärast kasutusnäidustuste lõppemist 

3.3.4. lastel võib kasutada infektsioonisümptomite puudumisel perifeerset veenikanüüli 

kasutusnäidustuste lõppemiseni 

3.3.5. erakorraliselt pandud kanüül, kui ei olnud võimalik järgida aseptika nõudeid, vahetatakse 

esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 12 tunni jooksul 

4. Lisanõuded - TVK (k.a. perifeerselt sisestatud TVK, hemodialüüsi- ja 

kopsuarterikateetrid) 

4.1. Kateetri valik 

4.1.1. sisestamiseks valitakse võimalikult vähese valendike arvuga kateeter 

4.1.2. pikaaegse ravi korral (nt. onkoloogias) eelistatakse sagedase ravi korral tunnelleeritud 

TVK või perifeerselt sisestatud TVK.  Täielikult implanteeritud kateetrit kasutatakse harvema  

ravi korral. 

4.1.3. mansetiga TVK kasutatakse dialüüsiks, kui ravi võib kesta kauem kui 3 nädalat 

4.1.4. pikaaegse hemodialüüsi korral eelistatakse arteriovenoosse fistli tegemist kateetrile 

4.1.5. võimalusel kasutatakse õmblusvaba kinnitusega TVK 

4.1.6. antimikroobse/antiseptilise kattega TVK kasutataks juhul, kui vaatamata kõikide 

vältimismeetmete kasutamisele on osakonna TVK seotud vereringeinfektsioonide arv 1000 

kateetripäeva kohta kõrge  

4.1.7. antimikroobse/antiseptilise kattega TVK kasutatakse patsiendil, kellel on olnud korduvad 

TVK seotud vereringeinfektsioonid 

4.1.8. antimikroobse/antiseptilise kattega TVK kasutatakse juhul, kui patsiendile on käesoleval 

hospitaliseermisel tehtud südameklapi või aordi proteesimise operatsioon 

4.2. Kateetri sisestuskoha valik 

4.2.1. valitakse tüsistuste osas väikseima riskiastmega kateeter, sisestuskoht ja sisestustehnika 

4.2.2. arvestatakse nii infektsiooniriski kui ka mehaaniliste tüsistuste tekke võimalust (pneumo- 

ja hemotooraks, a. subclavia punktsioon, v. subclavia vigastus, v. subclavia stenoos, tromboos, 

õhkemboolia) 

4.2.3. eelistatakse mittetunnelleeritud TVK panekuks pigem v.subclavia`t või v. jugularis´t kui v. 

femoralis´t 

4.2.4. kroonilise neerupuudulikkusega patsiendil pikaajalise hemodialüüsi korral välditakse 

võimalusel esmavalikuna v. subclavia´t stenoosi ohu tõttu 
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4.2.5. kateetrit võib sisestada spetsiaalse väljaõppega arst ja võimalusel sisestatakse TVK 

ultraheli kontrolli all 

4.3. Steriilsuse nõuded sisestamisel 

4.3.1. kasutatakse mütsi, maski, steriilset kitlit, steriilseid kindaid, suurt steriilset lina 

4.3.2. kaetakse steriilne laud 

4.3.3. TVK sisestamisel ultraheli kontrolli all kasutatakse steriilset geeli, steriilset anduri ja 

juhtme katet 

4.3.4. kopsuarteri kateetri sisestamisel kasutatakse lisaks steriilset kateeri ümbriskilet („sleeve“) 

4.4. Kateetri jälgimine ja vahetamine 

4.4.1. erakorraliselt pandud TVK, kui ei olnud võimalik järgida steriilsuse nõudeid, vahetatakse 

esimesel võimalusel, aga hiljemalt  24 tunni jooksul 

4.4.2. TVK eemaldatakse kohe pärast kasutusnäidustuste lõppemist 

4.4.3. TVK ei vahetata rutiinselt infektsiooni vältimiseks 

4.4.4. TVK ei eemaldata ainult palaviku tõttu, kui palavik võib olla tingitud mingist muust 

infektsioonist või mitteinfektsioossest põhjusest 

4.4.5. TVK eemaldatakse või vajadusel vahetatakse, kui on kahtlus kateetriga seotud 

vereringeinfektsioonile 

4.4.6. antibiootikumlukku kasutatakse vaid koostöös infektsioonikontrolli arstiga 

4.4.7. kateetriotsa ei külvata rutiinselt, vaid infektsiooni kahtlusel koos verekülvidega  

4.5. Kateetri hooldus 

4.5.1. lühiaegse TVK kattematerjali vahetamist vt punktist 2.3. 

4.5.2. tunnelleeritud ja implanteeritud TVK kattematerjali vahetatakse probleemide puudumisel 1 

kord nädalas niikaua,  kui sisestuskoht on paranenud  

4.5.3. vereringeinfektsiooni vältimiseks võib kasutada kloorheksidiiniga kattematerjali, mida 

vahetatakse vähemalt iga 7 päeva tagant. 

4.5.4. hemodialüüsikateetrit ei kasutata vereanalüüside võtmiseks (v.a. dialüüsi ajal ja 

erakorraliste situatsioonide puhul) 

4.5.5. mitmevalendikulise kateetri kasutamisel manustatakse toitelahuseid vaid ühe kindla 

valendiku kaudu 

5. Lisanõuded - perifeersed arterikanüülid ja arteriaalse rõhu invasiivne monitoorimine 

5.1. Arterikanüüli ja arteriaalse rõhu invasiivse monitoorimise süsteemi vahetamine 

5.1.1. infektsiooni vältimiseks arterikanüüle rutiinselt ei vahetata  

5.1.2. rõhusüsteem ja selle osad (andur, voolikud, pidevloputusseade, loputuslahus) vahetatakse 

96 tunni järel 

5.1.3. kanüül eemaldatakse kohe pärast kasutusnäidustuste lõppemist 

5.2. Steriilsuse nõuded kanüüli sisestamisel 

5.2.1. a. radialis, a. brachialis (mitte kasutada lastel), a. dorsalis pedis - kasutatakse mütsi, 

maski, steriilseid kindaid, steriilset auguga lina 
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5.2.2. a. femoralis, a. axillaris - kasutatakse mütsi, maski, steriilset kitlit, steriilseid kindaid, 

steriilset lina 

5.2.3. kaetakse steriilne laud 

5.3. Arteriaalse rõhu invasiivse monitoorimise süsteemi hooldus 

5.3.1. kõikide monitoorimise süsteemi osade juures järgitakse (k.a. kalibratsioonivahendid ja 

loputuslahus) steriilsuse nõudeid 

5.3.2. eelistatakse suletud loputussüsteemi (pidevloputusseade) avatud süsteemile (süstla abil 

loputamine) 

5.3.3. monitoorimise süsteemi täitmiseks ja läbiloputamiseks kasutatakse ainult 0,9% NaCl  

5.3.4. pärast rõhu monitoorimise süsteemi täitmist asendatakse auguga korgid komplektis olevate 

suletud korkide vastu. 

6. Lisanõuded – nabakateetrid 

6.1. Nõuded kanüüli sisestamisel 

6.1.1. enne kanüüli sisestamist puhastatakse sisestuskoht antiseptikumiga  

6.2. Kateetri jälgimine ja vahetamine 

6.2.1. nabaarterikateeter ja nabaveenikateeter eemaldatakse ning ei asendata, kui tekivad 

infektsioonisümptomid või vaskulaarne puudulikkus või tromboos 

6.2.2. mittetöötavat nabaveenikateetrit võib asendada 

6.2.3. nabaarterikateeter võib sees olla kuni 5 päeva 

6.2.4. nabaveenikateeter võib sees olla kuni 14 päeva 

6.2.5. kateeter eemaldatakse kohe pärast kasutusnäidustuste lõppemist 

6.2.6 läbi nabaarterikateetri manustatavale vedelikule lisatakse hepariini (0,25 – 1,0 TÜ/ml) 

7. Ravimite parenteraalne manustamine 

7.1. ravimite manustamiseks ettevalmistamine ja manustamine toimub vastavalt juhenditele 

JKL-124: Ravimite manustamise juhend, JKL-140: Ravimite manustamiseks ettevalmistamise 

juhend ja JKL-145: Tsütostaatikumide käitlemise juhend 

8. Profülaktilised antibiootikumid 

8.1.  veresoonesisese kateetriga seotud infektsioonide vältimise eesmärgil ei tehta 

ravimprofülaktikat 

9. Koolitus 

9.1. veresoonesisese kateetriga seotud  infektsioonide vältimise koolitust korraldab 

infektsioonikontrolli teenistus 

10. Järelevalve 

10.1. Infektsioonikontrolli teenistus teostab veresoonesisese kateetriga seotud infektsioonide 

järelevalvet 
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VIITED 

Kätehügieeni juhend (JKL-98) 

Ravimite manustamise juhend (JKL-124) 

Ravimite manustamiseks ettevalmistamise juhend (JKL-140) 

Tsütostaatikumide käitlemise juhend (JKL-145) 

Verepreparaatide kasutamise kord (PKL-150) 

 


