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İMPLANTASYON ÖNCESİ HAZIRLIK 

HASTA 

MALZEME 

EKİP 



HASTA 

 İşlem öncesi hasta oturur pozisyonda iken kateter 
çıkış yeri(kçy) belirlenmeli ve işaretlenmeli 

 Kemer hattından ve cilt katlantılarından kaçınılmalı  

Herni kontrolü 

Hastada konstipasyon olmamalı 

Mesane boş olmalı 

Onay 



MALZEME 

 Enfeksiyondan korunmada standart silikon Tenckhoff 
kateterden daha iyi olduğu gösterilmiş olan bir başka 
kateter yoktur.  

 

 Kateterin kullanım süresi: 
 Tek kaflı kateterlere kıyasla çift kaflı kateterlerde daha üstün 

 

 Kateterlerde çıkış yeri enfeksiyonu: 
 çift kaflı kateter çıkartılma oranı daha azdır 

 

 Profilaktik antibiyotik seçimi. 

 



EKİP 

 Operasyon programı; acil, seçmeli (programlı) 
 

 Operatör; cerrah, nefrolog, hemşire  
 

 Konum; ameliyathane, müdahale odası, hasta odası 
 

 Yerleştirme tekniği; açık cerrahi , laparoskopik ,  perkütan, trokar 
 

 Anestezi; lokal, genel, spinal 
 

 Bekleme süresi; < 48 saat , < 4 hafta , < 8 hafta 
 

 Kateter tipi; sarmal, düz / gömülü / kuğu boyunlu  
 

 Değerlendirmeler; çıkış yeri yönü, kateter uzunluğu 



ENFEKSİYONU ÖNLEME 
Kateter Takılma Zamanında  

 Tipik cilt florası - gram pozitif mikroorganizma (KNS gibi) 
 

 Ameliyat bölgesinin uygunca hazırlanması ve kateterin 
yerleştirileceği alanın dikkatlice temizlenmesi esastır 

 
 Kateter yerleştirilmesi sırasında tek doz profilaktik antibiyotik 

(IV) uygulaması enfeksiyon gelişme riskini azaltır. 
 
 Antibiyotik seçimi lokal duyarlılık paternine göre yapılmalı 
 Bu bağlamda en çok kullanılan antibiyotik birinci kuşak sefalosporin 

olmuştur.  



ENFEKSİYONU ÖNLEME  
Kateter Takılma Zamanında 

 Aşağıya doğru yönlendirilmiş bir tünel, kateter ile ilişkili 
enfeksiyon riskini azaltabilir. 

  
 Kateter yerleştirmesi sırasında travma ve hematom 

oluşumunu önlemek için her türlü çaba gösterilmelidir. 
 

 Kateterin çıkış yeri aşağı ve dışarı doğru olmalıdır. 
 

 Dış kaf çıkış yerinden en az 2-3 cm uzakta olmalıdır. 
 

 Çıkış bölgesindeki sutürler enfeksiyon riskini arttırır ve 
kontraendikedir. 

 



KATETER ÇIKIŞ YERİ BAKIMI  
İyileşme Dönemi 

• Kateter çıkış yeri kuru tutulmalı; iki hafta süreyle duş ve 
banyodan kaçınılmalı  

 

• Enfeksiyon şüphesi veya kanama yoksa ilk iki haftalık 
dönemde pansuman haftada birden daha sık olmamalı  

 

• Mümkün olduğunca erken kullanımdan kaçınılmalı  

     (en az 2 hafta sonra, daha önce gerekli ise, sırt üstü yatar pozisyonda 

düşük volümlerde kullanılabilir) 



KATETER ÇIKIŞ YERİ BAKIMI  
İyileşme Döneminden Sonra  

• Hasta tarafından uygulanan rutin çıkış yeri bakımı çıkış 
bölgesi iyice iyileştikten sonra başlar; böyle bir bakım hasta 
eğitiminin bir parçasıdır. 

 

• Çıkış yeri, su ve antibakteriyel sabunla günlük veya günaşırı 
temizlenmeli.  

 

• Kateter çıkış yeri kapatılırken kateterin doğal pozisyonu 
bozulmadan hareket edilmeli ve tespit edilmelidir. 



KATETER ÇIKIŞ YERİ BAKIMI 

• Antiseptik kullanımı tercih edilebilir, fakat bu ajanlar sitotoksik 
olmamalıdır.  
 

• Antiseptik ajanların konsantrasyonlarına dikkat edilmelidir: 
 povidon iyot - %1 
 klorheksidin - %5’den 
     büyük konsantrasyonlarında sitotoksiktir. 

 
• ISPD 2010 Kılavuzları çıkış yeri bakımında antiseptik solüsyon olarak 

hidrojen peroksit kullanımını önermemektedir.  
 

• Çıkış yerindeki krutlar zorlanarak çıkarılmamalı. 
 

• Kateter çıkış yerini travmalardan korumak için sabitlenmeli. 
 
 



KATETER ÇIKIŞ YERİ BAKIMI 

• Mükemmel görünümlü çıkış yerinde serum fizyolojik veya 
sadece su ve sabun ile de bakımı yapılır.  

  

• Mükemmel görünümlü çıkış yerinin açık bırakılmasının 
sakıncası yoktur. 

 

• Kateter immobilizasyonunu sağlamak için küçük bir flaster ile 
sabitlemek yeterli olacaktır. 





KATETER ÇIKIŞ YERİ BAKIMI 

• Hastalara her türlü uygulamalarda uygun el yıkama tekniği 
öğretilmelidir.  

 

• Doğru örnek model oluşturması için; hemşirelerin de kateter 
çıkış yeri bakımında eldiven yerine, uygun el yıkama tekniği 
kullanmaları gerekmektedir. 

  

• En etkili el temizleme ajanı olarak % 70 alkol bazlı 
solüsyonlarla ellerin en az 15 saniye ovulması önerilmektedir.* 

                                              
                                                    *(ABD CDC- ABD hastalık kontrol ve önleme merkezi) 



KATETER ÇIKIŞ YERİ BAKIMI 

• El yıkamada en etkin olan ikinci yöntem ise antimikrobiyal 
sabunla 15 saniye (%4 klorheksidin) yıkamadır. 
 

• Ojeli tırnaklar ellerdeki bakterial kontaminasyon riskini iki 
kat artırır. 
 

• Yapay tırnaklar bakterial kontaminasyon için 7 faktörlük bir 
risk artışına yol açar. 
 

• Hastaların  ve/veya yardımcılarının, hemşirelerinde uygun el 
hijyeni protokollerinin farkında olması gereklidir. 
 



KATETER ÇIKIŞ YERİ PROFLAKSİSİ  

• Nazal ve ciltte S.aureus taşıyıcılığı hem çıkış yeri infeksiyonunu 
hem de peritonit riskini artıran bir faktör.   

 

• Bu risk dokunma kontaminasyonu veya çıkış yeri 
kolonizasyonu ile ilişkilidir.  

 

• Kateter çıkış yeri proflaksisi için çok sayıda randomize 
kontrollü veya gözlemsel çalışma yapılmıştır.  









KATETER ÇIKIŞ YERİ PROFİLAKSİSİ 

• ISPD tüm PD hastalarında ya kateter çıkış yerine veya intranazal veya her iki 
yolla topikal antibiyotik kullanmasını önermektedir*  
 

• European Best Practice Guidelines for Peritoneal Dialysis** tüm PD 
hastalarında çıkış yerine günlük mupirosin veya  gentamisin krem 
kullanılmasını önermektedir   
 

•  Profilaksi için en önemli çekince bakteriyel direnç gelişimi  
       (özellikle gentamisin ile mantar ve atipik mikobakterilerle kolonizasyon ve     
        enfeksiyon riskinde artış)        

 
    Bir merkez profilaksi için bir yaklaşımda bulunurken, lokal bakteriyel  
    patojenleri ve duyarlılık paternlerini  göz önünde bulundurmalı ve her merkez 
    PD ilişkili enfeksiyonları önlemek için en iyi yaklaşımı kendisi belirlemeli*   
                             
 
             

                                                            *Piraino B et al Perit Dial Int 2011;31:614-30  
                                                         **Dombros N et al. Nephrol Dial Transplant. 2005;20 Suppl 9:ix8-ix12  
    



Kateter ile ilişkili  
enfeksiyonlara  yaklaşım 

• Önlem 

• Enfeksiyonun saptanması 

• Uygun antibiyotik tedavisi 

• Dirençli enfeksiyonun tanımlanması 

• Gerektiğinde kateterin çıkarılması 

• Yeni kateterin takılma yeri ve zamanlanmasının yapılması 

• Tekrarlayan enfeksiyonun önlenmesi ve tedavisi 



RİSK FAKTÖRLERİ 

• Kötü hijyen  
• Kötü kateter çıkış yeri bakımı  
• Travma  
• Tünel yönünün yukarı olması  
• Gecikmiş çıkış yeri iyileşmesi  
• Diyalizat sızıntısı ve belirgin kanama  
• Keçe çıkması  
• Cilt bütünlüğünün bozulması  
• Nazal taşıyıcılık  
• Kateter manipülasyonu  
• Kateterin kendi etrafında aşırı çevrilmesi  
• Kateterin çekilmesi  



KATETER ÇIKIŞ YERİ ENFEKSİYONU 

• Çıkış yerinde kızarıklık 

 

• Çıkış yerinde kızarıklık ve az miktarda eksuda veya kurut 

 

• Çıkış yerinde belirgin eksuda 

 

• Çıkış yerinde abse 



Kateter Çıkış Yeri ve Tünel Enfeksiyonunun 
Belirlenmesi 

• Çıkış yerinden pürülan akıntı 

 

• Eritem tek başına enfeksiyon belirtisi olabilir yada olmayabilir  

 

• Pozitif kültür enfeksiyondan çok kolonizasyonu gösterebilir  

 

• Tünel enfeksiyonu genellikle kçy enfeksiyonu ile birlikte 
görülür, nadiren kçy enfeksiyon belirtileri olmaksızın da 
görülebilir 

 

 
2010 Peritoneal Dialysis Related Infections Recommendations:, 2010 
  Li, et al. Perit Dial Int.March/April 



 



TÜNEL ENFEKSİYONU 

Kanül Trasesi Boyunca  

• Hassasiyet 

• Kızarıklık 

• İltihap tünel enfeksiyonu 
belirtisidir. 

 

Risk Faktörleri 

• Kateter yerleştirme sırasında 
mikroorganizma bulaşması 

• Çıkış yeri enfeksiyonu 

• Dış keçenin çıkması 

• Tünel üzerinde abse 





KÇY ve tünel enfeksiyonlarından sorumlu 
mikroorganizmalar 

Mikroorganizmalar  
 

%  

Staf. aureus   
 

25-85  

Birden fazla organizma  
 

6-35  

Enterik gram-negatif bakteri   
 

7-17  

S. epidermidis  5-14  
 

Pseudomonas aeruginosa 
  

8-12  

Kültür negatif  
  

7-11  

Mantarlar  
  

1-3  



TEDAVİ 

   Tek başına eritemde 
  
• Çıkış yeri lokal bakımı yapılmalıdır  
  
• Klorheksidin veya povidon iyot ile günde iki kez uygulanabilir  

 
• Muporisin veya gentamisin krem kullanılabilir  

 
• Pürülan akıntı, duyarlılık ve ödem yoksa lokal bakım ve lokal antibiyotik 

yeterli olabilir  
 
 
                                                                                              ISPD 2010 



TEDAVİ 

 
Pürülan akıntı varsa gram boyama ve kültür sonucuna göre;  
 
• Gram (+) organizma, p.o. 1. kuşak sefalosporin veya antistafilakok penisilin 

 
• Bir hafta içinde düzelme yoksa 600mg p.o rifampisin eklenebilir (Staf. aureus) 
 
• Düzelmezse cerrahi yaklaşım (üstünün açılması, dış keçenin traşlanması veya  
   kateterin çıkarılması)                                     

 
                                                                                ISPD 2010 



Akut pseudomonas kçy enfeksiyonunda tedavi 

 

• İlk seçenek oral kinolonlar  

 

• Eğer enfeksiyonun düzelmesi yavaş ise veya tekrarlayan bir 
enfeksiyon varsa ikinci bir antipsödomonal ajan;  

  seftazidim, aminoglikozit, sefepim, piperasilin, karbopenem 

eklenmeli  

 

• Tedavi başarısı düşük 

 



Tedavi süresi 

 
   Antibiyotik tedavisine kateter çıkış yeri tamamen normal olana kadar  
   devam edilmeli  
 
• Tedavi en az 2 hafta olmalıdır;  
   eğer etken P. aeruginosa ise 3 haftalık bir tedavi gerekli olacaktır 
  
• Eğer 3 haftadan uzun süre uygun antibiyotik tedavisine yanıt yoksa  
   kateter yenisi ile değiştirilmeli   

  Tünel enfeksiyonu varsa  
  P. aeruginosa’nın neden olduğu çıkış yeri infeksiyonu varsa kateterin daha    
      erken çıkarılması düşünülmeli  



Enfeksiyonların  Önlenmesi 

Dokunma temasının önlenmesi  
  

Kateter ilişkili enfeksiyonun önlenmesi  

Diskonnekt sistemler 
  

Kateter takılırken antibiyotik profilaksisi
  

Kaza ile temasta acil kontaminasyon 
protokolüne göre antibiyotik 
 

Aşağıya bakan çıkış yeri  

El dezenfeksiyon teknikleri 
  

Yeni takılmış kateterin sabit tutulması  

Süreğen hasta eğitimi  
 

Çıkış yerine lokal mupirocin  

Hasta seçimi  
 



ÖZET  

 İmplantasyon  öncesi profilaktik antibiyotik 
 

 Kateterin çıkış yeri          aşağı ve dışarı doğru  
 

 Dış kaf çıkış yerinden          2-3 cm uzakta olmalı 
 

 Kateter çıkış yeri kuru tutulmalı ve sabitlenmeli 
 

 Hasta eğitimi          el hijyeni ve uygun kateter bakımı 
 

 Kateter  çıkış yeri profilaksisi           mupirosin krem 
 

 Enfeksiyonun saptanması ve uygun antibiyotik tedavisi 
 

 Gerekirse kateterin çekilmesi 
 
 

 






