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UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE 

V roce 2009 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and Health care Infection 

Control Practices Advisory Committee (HICPAC) integrovali současné pokroky v produkci 

 a implementaci klinickém doporučeného postupu do jeho procesu vývoje 

(http://www.cdc.gov/hicpac/guidelineMethod/guidelineMethod.html) 

Nová metodika umožňuje CDC a HICPAC zlepšení platnosti a použitelnosti jejich 

klinických doporučených postupů, protože řeší nové výzvy ve vývoji klinického 

doporučeného postupu v oblasti prevence a kontroly infekcí. Nicméně tvorba klinického 

doporučeného postupu pro prevenci infekcí spojených s intravaskulárním katétrem byla 

zahájena před revizí metodiky. Proto tento klinický doporučený postup reflektuje vývoj 

metod, které byly použity pro tvorbu klinických doporučených postupů před rokem 2009. 

Budoucí revize budou prováděny pomocí aktualizované metodiky. 

Tento klinický doporučený postup byl vytvořen pro zdravotnické pracovníky, kteří 

zavádějí intravaskulární katétry a pro osoby zodpovědné za dohled a kontrolu infekcí 

v nemocniční, ambulantní a domácí zdravotní péči. Tuto zprávu připravila pracovní 

skupina, složená z profesních organizací zastupovaných obory akutní medicíny, infekčního 

lékařství, zdravotní péče pro kontrolu infekcí, chirurgie, anesteziologie, intervenční 

radiologie, plicního lékařství, pediatrie a ošetřovatelství. Pracovní skupina, která  

pod vedením společnosti Society of Critical Care Medicine (SCCM) ve spolupráci 

s Infectious Diseases Society of America (IDSA) Society for Healthcare Epidemiology  

of America (SHEA), Surgical Infection Society (SIS), American College of Chest Physicians 

(ACCP), American Thoracic Society (ATS), American Society of Critical Care 

Anesthesiologists (ASCCA), Association for Professionals in Infection Control and 

Epidemiology (APIC), Infusion Nurses Society (INS), Oncology Nursing Society (ONS), 

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN), Society of Interventional 

Radiology (SIR), American Academy of Pediatrics (AAP), Pediatric Infectious Diseases 

Society (PIDS) a Health care Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC)  

of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a je určen k náhradě Klinického 

doporučeného postupu pro prevenci intravaskulárním katétrových infekcí publikovaným 

roku 2002.  

http://www.cdc.gov/hicpac/guidelineMethod/guidelineMethod.html


 

 

Cílem pokynů je poskytnout doporučení založené na důkazech pro prevenci 

intravaskulárních katétrových infekcí.  

Hlavní oblasti zaměření zahrnují: 1) vzdělávání a odbornou přípravu zdravotnických 

pracovníků, kteří zavádějí a ošetřují katétry, 2) použití maximálních sterilních bariérových 

opatření při zavádění centrálního žilního katétru, 3) použití alkoholového roztoku s > 0,5% 

chlorhexidinem pro antiseptickou přípravu pokožky, 4) vyhnuti se rutinní výměně 

centrálních žilních katétrů jako strategie prevence infekce a 5) použití 

antisepticky/antibioticky impregnovaných krátkodobých centrálních žilních katétru a krytí 

impregnovaných chlorhexidinem v případě, že míra infekce neklesá i přes dodržování 

jiných strategií (tj. vzdělávání a odborná příprava, maximální sterilní bariérová opatření  

a antiseptická příprava pokožky alkoholovým roztokem > 0,5% chlorhexidinu).  

Tyto klinické doporučené postupy také zdůrazňují zlepšení výkonu implementací 

souboru strategií, dokumentováním a vykazováním míry dodržování všech součástí 

kompletu jako měřítka pro zajištění kvality a zvyšování výkonnosti. 

Stejně jako v předchozích klinických doporučených postupech vydaných CDC a HICPAC je 

každé doporučení je kategorizováno na základě existujících vědeckých údajů, teoretických 

poznatků, použitelnosti a ekonomickém dopadu.  

Systém kategorizace doporučení je v tomto klinickém doporučeném postupu následující:  

Kategorie IA Silně doporučeno pro implementaci a silně podporováno na základě 

experimentálních, klinických nebo epidemiologických studií (IA) 

Kategorie IB Silně doporučeno pro implementaci a podporováno na základě 

experimentálních, klinických nebo epidemiologických studií a silného teoretického 

zdůvodnění, či na uznávané praxi podporované omezenými důkazy (např. aseptické 

postupy) (IB) 

Kategorie IC Vyžadováno legislativními předpisy ČR (IC)  

Kategorie II Navrženo k implementaci a podporováno přesvědčivými klinickými  

a epidemiologickými studiemi nebo teoretickým zdůvodněním (II)  

Nevyřešená otázka  Důkazy jsou nedostatečné nebo žádné nebo neexistuje konsensus 

týkající se účinnosti (NO) 



 

 

Úvod 

Ve Spojených státech se denně vyskytuje 15 miliónů centrálních žilních katétrodnů  

tj. celkový počet dnů expozice CŽK u všech pacientů ve vybrané populaci na JIP v průběhu 

zvoleného časového období každý rok [1]. Studie různě řeší infekce související s katetrizací 

krevního řečiště (CRBSI). Tyto infekce nezávisle zvyšují náklady nemocnic a délku pobytu 

[2-5], ale nebylo celkově prokázáno, že nezávisle zvyšují úmrtnost. I když se každoročně 

na jednotkách intenzivní péče vyskytuje 80 000 případů CRBSI [1], celkem se každoročně 

odhaduje 250 000 případů výskytu infekce krevního řečiště, jsou-li hodnoceny celé 

nemocnice [6]. Podle několika analýz náklady na tyto infekce jsou značné a to jak 

z hlediska morbidity a vynaložených finančních prostředků. 

Pro zlepšení výsledků léčby a ke snížení nákladů na zdravotní péči existuje výrazný zájem 

o snížení výskytu infekcí poskytovatelů zdravotní péče, pojišťoven, zákonodárců  

a obhájců pacientů. Toto úsilí by mělo být multidisciplinární, zahrnující zdravotnické 

pracovníky, kteří indikují zavedení a odstranění CŽK a pracovníky, kteří zavádějí a pečují  

o intravaskulární katétry. Personál zodpovědný za kontrolu infekcí, zdravotničtí manažeři 

včetně generálního ředitele, osoby přidělující zdroje a pacienti schopni asistence při péči 

o své zavedené katétry, by měli být rovněž součástí multidisciplinárního týmu.  

Cílem programu účinné prevence by mělo být odstranění infekcí krevního řečiště u 

pacientů ve všech oblastech péče. I když je to náročné, programy demonstrovaly úspěch. 

Trvalé odstranění infekcí však vyžaduje další úsilí. Cíle diskutované v tomto dokumentu 

mají sloužit: ke snížení výskytu infekcí (jak je to jen možné) u existující specifické populace 

pacientů, snížení obecné přítomnosti mikroorganismů v životním prostředí člověka  

a snížení omezení současných strategií a technologií. 

 

Shrnutí doporučení 

Vzdělávání, školení a personální zajištění 

1. Vzdělávejte zdravotnické pracovníky v oblasti indikací, správných postupech zavádění  

a ošetřovatelské péči o intravaskulární katétry a o vhodných epidemiologických 

kontrolních opatřeních k prevenci CRBSI. (IA) 

2. Pravidelně hodnoťte znalosti a dodržování doporučení KDP u všech pracovníků 



 

 

podílejících se na zavádění a péči o intravaskulární katétry. (IA) 

3. Určete pouze vyškolený personál, který prokáže způsobilost pro zavádění a péči  

o intravaskulární katétry. (IA) 

4. Zajistěte dostatečný počet ošetřovatelského personálu na jednotkách intenzivní péče. 

Observační studie prokázaly, že vyšší podíl "plovoucích sester" nebo větší poměr 

pacientů k poměru sester je na jednotkách intenzivní péče, kde sestry pečují  

o pacienty s CŽK, spojen s CRBSI. (IB) 

  

Výběr katétru a oblasti zavedení 

Periferní katétry a středně dlouhé (midline) katétry 

1. U dospělých pacientů využívejte pro zavedení katétru horní končetiny. Vyměňte 

katétr zavedený do dolní končetiny za horní končetinu tak rychle, jak je to možné. (II) 

2. U pediatrických pacientů může být pro zavedení katétru použita oblast horní nebo 

dolní končetiny nebo hlavy (u novorozenců a malých dětí). (II) 

3. Vybírejte katétry podle účelu a délky použití, známých infekčních a neinfekčních 

komplikací (např. flebitida a infiltrace) a zkušeností jednotlivých zavádějících 

pracovníků. (IB) 

4. Vyhněte se použití kovových jehel pro podávání roztoků a léků, které by mohly při 

extravazaci způsobit nekrózu tkáně. (IA) 

5. Použijte midline katétr nebo periferně zavedený centrální žilní katétr (PICC), místo 

krátkodobého periferního katétru, pokud bude doba trvání intravenózní terapie 

pravděpodobně delší než šest dnů. (II) 

6. Denně hodnoťte místo zavedení katétru pohmatem přes krytí k identifikaci 

bolestivosti a pohledem v případě použití transparentního krytí. Gáza a neprůhledné 

krytí by neměly být odstraněny, pokud pacient nemá žádné klinické příznaky infekce. 

Pokud má pacient místní bolestivost nebo jiné známky možné CRBSI, mělo by být 

neprůhledné krytí odstraněno a místo vizuálně kontrolováno. (II) 

7. Odstraňte periferní žilní katétry, pokud se u pacientů objeví příznaky flebitidy (teplo, 

bolestivost, erytém nebo zatvrdnutí), infekc  nebo nefunkčnost katétru. (IB) 

   



 

 

 

Centrální žilní katétry 

1. Zvažte rizika a přínosy zavedení centrálních žilních katétrů na doporučenou oblast ke 

snížení infekčních komplikací, před rizikem mechanických komplikací (např. 

pneumotorax, punkce a. subclavia, lacerace v. subclavia, stenóza v. subclavia, 

hemothorax, trombóza, vzduchová embolie a nevhodný katétr). (IA) 

2. Vyhněte se použití vena femoralis pro centrální žilní přístup u dospělých pacientů. 

(IA) 

3. Přednostně využijte oblast subclaviální než jugulární nebo femorální pro umístění 

netunelizovaného CŽK a minimalizaci rizika infekce u dospělých pacientů. (IB) 

4. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o preferovaném místě pro zavedení 

tunelizovaných CŽK k minimalizaci rizika infekce. (NO) 

5. Vyhněte se subclaviální oblasti u hemodialyzovaných pacientů a u pacientů 

s pokročilým onemocněním ledvin, z důvodu prevence stenózy v. subclavia. (IA) 

6. U pacientů s chronickým renálním selháním použijte místo CŽK A-V shunt nebo štěp 

pro trvalý přístup pro dialýzu. (IA) 

7. Použijte ultrazvukovou kontrolu pro zavedení centrálních žilních katétrů (je-li 

technologie k dispozici) ke snížení počtu pokusů kanylací a mechanických komplikací. 

Ultrazvukové kontroly by měly být používány pouze plně vyškolenými v jejich 

technice. (IB) 

8. Použijte CŽK s minimálním počtem portů nebo lumenů nezbytných pro péči o 

pacienta. (IB) 

9. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o používání určitého lumen pro parenterální 

výživu. (NO) 

10. Okamžitě odstraňte každý intravaskulární katétr, který již není nezbytný. (IA) 

11. Pokud nelze zajistit dodržení aseptických podmínek (např. katétry zavedené během 

lékařské první pomoci), vyměňte katétr co nejdříve, tj. do 48 hodin. (IB) 

 

 



 

 

Hygiena rukou a antiseptické postupy 

1. Provádějte hygienu rukou, a to buď mytím s běžným mýdlem a vodou nebo dezinfekcí 

na bázi alkoholu. Hygiena rukou by měla být provedena před a po palpaci místa 

zavedení katétru, stejně jako před a po zavedení, výměně, vstupech, kontrole nebo 

výměně krytí katétru. Palpace místa vpichu by se neměla provádět po aplikaci 

antiseptik, pokud je zachována aseptická technika. (IB)  

2. Dodržujte aseptickou techniku při zavádění a péči o intravaskulární katétry. (IB)  

3. Používejte spíše čisté rukavice než sterilní, jestliže se při zavedení periferních 

intravaskulárních katétrů nebudete dotýkat místa vstupu po aplikaci kožních 

antiseptik. (IC)  

4. Sterilní rukavice by měly být používány při zavádění arteriálních, centrálních a 

středně dlouhých katétrů. (IA) 

5. Použijte nové sterilní rukavice před manipulací s novým katétrem při výměnách 

katétrů po vodiči. (II) 

6. Při výměně krytí intravaskulárních katétrů používejte buď čisté, nebo sterilní 

rukavice. (IC)   

 

Maximální sterilní bariérová opatření 

1. Používejte maximální sterilní bariérová opatření, včetně použití čepice, masky, 

sterilního oděvu, sterilních rukavic a sterilního zarouškování celého těla při zavádění 

CŽK, PICC nebo výměnách pomocí vodiče. (IB) 

2. Používejte sterilní návlek pro ochranu plicnicového katétru během zavádění. (IB) 

  

Příprava pokožky 

1. Před zavedením periferního žilního katétru pokožku očistěte antiseptikem (70% 

alkohol, jodová tinktura, nebo alkoholový roztok chlorhexidin glukonátu). (IB) 

2. Před zavedením centrálního žilního katétru, periferního arteriálního katétru a při 

výměnách krytí očistěte pokožku roztokem > 0,5% chlorhexidinu s alkoholem. 



 

 

V případě kontraindikace chlorhexidinu může být jako alternativa použita jodová 

tinktura, jodofor, nebo 70% alkohol. (IA) 

3. Nebylo provedeno srovnání účinků alkoholových roztoků chlorhexidinu a povidon-

jodu pro očištění pokožky. (NO) 

4. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o bezpečnosti nebo účinnosti chlorhexidinu u 

dětí ve věku <2 měsíce. (NO) 

5. Před zavedením katétru by měly antiseptika uschnout podle doporučení výrobce. (IB)  

 

Režimová opatření při převazech místa zavedení katétrů 

1. K převazu místa katétru použijte buď sterilní gázu, nebo sterilní, transparentní, 

semipermeabilní krytí. (IA) 

2. Pokud se pacient potí nebo v případě, že místo zavedení krvácí nebo mokvá, použijte 

až do vyřešení gázové krytí. (II) 

3. Převažte místo katétru pokud krytí zvlhne, uvolní se nebo je viditelně znečištěné. (IB) 

4. Nepoužívejte lokální antibiotické masti nebo krémy na místo inzerce, s výjimkou 

dialyzačních katétrů, vzhledem k možnému vzniku plísňové infekce a antimikrobiální 

rezistence. (IB) 

5. Neponořujte katétr nebo místo inzerce do vody. Sprchování by mělo být povoleno, 

pokud mohou být přijata opatření pro snížení pravděpodobnosti zavlečení organismů 

do katétru (např. v případě, že je během sprchování katétr a spojovací systém 

chráněn nepropustným krytím). (IB) 

6. Při použití gázového krytí provádějte převaz místa zavedení krátkodobých CŽK každé 2 

dny. (II) 

7. Při použití transparentního krytí provádějte převaz místa zavedení krátkodobých CŽK 

alespoň každých 7 dní, s výjimkou pediatrických pacientů, u kterých riziko špatné 

fixace převyšuje výhody pravidelné výměny. (IB) 

8. Nevyměňujte transparentní krytí používané u tunelizovaných nebo implantovaných 

CŽK častěji než jednou týdně (pouze pokud je krytí znečištěné nebo uvolněné), dokud 

se místo zavedení nezhojí. (II) 

9. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o nutnosti jakéhokoliv krytí dobře zhojených 



 

 

dlouhodobých tunelizovaných CŽK. (NO) 

10. Ujistěte se, že péče o místo zavedení katétru je kompatibilní s materiálem katétru. 

(IB) 

11. Používejte sterilní návlek pro všechny plicnicové katétry. (IB) 

12. Používejte chlorhexidinem impregnované gelové krytí dočasných krátkodobých 

katétrů u pacientů starších 2 měsíců věku, pokud rychlost CLABSI neklesá i přes 

dodržování základních preventivních opatření včetně vzdělávání a odborné přípravy, 

vhodného používání chlorhexidinu pro antisepsi  kůže a maximálních sterilních bariér. 

(IB) 

13. Nebylo vytvořeno žádné doporučení pro jiné typy chlorhexidinových krytí. (NO) 

14. Pravidelně sledujte místo inzerce katétru, vizuálně při výměně krytí, nebo palpačně 

přes neporušené krytí, v závislosti na klinické situaci jednotlivého pacienta. Pokud 

mají pacienti bolestivost v místě vpichu, horečku bez zřejmého zdroje nebo jiné 

projevy naznačující lokální infekci nebo infekci krevního řečiště, krytí by mělo být 

odstraněno pro důkladné vyšetření místa zavedení katétru. (IB) 

15. Povzbuzujte pacienty k hlášení veškerých změn v místě zavedení jejich katétru nebo 

jakéhokoliv nového dyskomfortu svému poskytovateli. (II) 

 

Očista pacienta 

1. Použijte 2 % chlorhexidin pro každodenní péči o kůži ke snížení CRBSI. (II) 

  

Zajištění katétru 

1. Použijte bezstehové zajištění katétrů ke snížení rizika infekce intravaskulárních 

katétrů. (II)   

Antimikrobiálně/antisepticky impregnované katétry a krytí 

1. Použijte CŽK impregnované chlorhexidinem/sulfadiazinem stříbra nebo 

minocyclinem/rifampinem  u pacientů, u kterých se předpokládá zavedení katétru 

déle než pět dní, pokud po úspěšné implementaci komplexní strategie pro snížení 

míry CLABSI její četnost neklesá. Komplexní strategie by měla zahrnovat minimálně 3 



 

 

následující komponenty: vzdělávání osob, které zavádějí a ošetřují katétry, použití 

maximálních sterilních bariérových opatření a použití alkoholového roztoku s > 0,5% 

chlorhexidinem pro antiseptickou přípravu pokožky při zavádění centrálního žilního 

katétru. (IA) 

Systémová antibiotická profylaxe 

1. Nepodávejte rutinně systémovou antimikrobiální profylaxi před zavedením nebo 

během použití intravaskulárního katétru k prevenci kolonizace katétru nebo CRBSI. 

(IB) 

 

Antibiotické / Antiseptické masti 

1. Použijte antiseptické masti s povidon-jodem nebo s bacitracinem/ gramicidinem/ 

polymyxinem B na místo výstupu hemodialyzačního katétru po jeho zavedení a na 

konci každé dialýzy pouze v případě, že mast není v interakci s materiálem katétru 

podle doporučení výrobce. (IB)  

 

Profylaxe antibiotickou zátkou, antimikrobiální proplach katétru a profylaxe uzávěru 

katétru 

1. Použijte profylaktickou antimikrobiální zátku u pacientů s dlouhodobými katétry, kteří 

mají v anamnéze opakovaně CRBSI i přes optimální maximální dodržování aseptických 

technik. (II) 

 

Antikoagulancia 

1. Nepoužívejte rutinně antikoagulační léčbu z důvodu redukce rizika katétrové infekce u 

obecné populace pacientů. (II) 

  

Výměna periferních a středně dlouhých (midline) katétrů 

1. Není potřeba vyměňovat periferní katétry častěji než jednou za 72 až 96 hodin ke 

snížení rizika infekce a flebitidy u dospělých. (IB) 



 

 

2. Nebylo vytvořeno žádné doporučení týkající se výměny periferního katétru u dospělých 

pouze při klinické indikaci. (NO) 

3. U dětí vyměňujte periferní katétry pouze při klinické indikaci. (IB) 

4. Středně dlouhé katétry vyměňujte pouze při specifické indikaci. (II) 

 

Výměna CŽK, včetně PICC a hemodialyzačních katétrů 

1. Nevyměňujte rutině CŽK, PICC (periferně zaváděný centrální katétr), hemodialyzační 

katétry nebo plicnicové katétry z důvodu prevence katétrové infekce. (IB) 

2. Neodstraňujte CŽK nebo PICC pouze na základě samotné horečky. Použijte klinický 

úsudek s ohledem na vhodnost odstranění katétru, pokud je zdroj infekce prokázaný 

jinde nebo je-li podezření na neinfekční příčinu horečky. (II) 

3. Neprovádějte rutinně výměnu netunelizovaných katétrů po vodiči pro prevenci 

infekce. (IB) 

4. Neprovádějte výměnu netunelizovaného katétru po vodiči v případě podezření na 

infekci. (IB) 

5. Proveďte výměnu nefunkčního netunelizovaného katétru po vodiči pouze pokud není 

prokázána přítomnost infekce. (IB) 

6. Pokud jsou prováděny výměny po vodiči, použijte nové sterilní rukavice před 

manipulací s novým katétrem. (II) 

  

Umbilikální katétry 

1. Vyjměte a nenahrazujte umbilikální arteriální katétry pokud jsou přítomny jakékoliv 

známky CRBSI, cévní nedostatečnosti dolních končetin nebo trombózy. (II) 

2. Vyjměte a nenahrazujte umbilikální žilní katétry, pokud jsou přítomny jakékoliv 

známky CRBSI nebo trombózy. (II) 

3. Nebylo vytvořeno žádné doporučení týkající se pokusů ochrany umbilikálního katétru 

podáním antibiotické léčby přes katétr. (NO) 

4. Před zavedením katétru očistěte umbilikální místo vpichu antiseptikem. Vyhněte se 

použití jódové tinktury z důvodu možného vlivu na štítnou žlázu novorozence. Ostatní 

produkty obsahující jód (např. povidon-jodid) mohou být použity. (IB) 



 

 

5. Nepoužívejte lokální antibiotické masti nebo krémy na místo zavedení umbilikálního 

katétru vzhledem k možné podpoře plísňové infekce a antimikrobiální rezistence. (IA) 

6. Přidejte nízké dávky heparinu (0,25-1,0 U/ml) do roztoku infundovaného  přes 

umbilikální arteriální katétr. (IB) 

7. Odstraňte umbilikální katétry co nejdříve, pokud již nejsou potřeba nebo jsou-li 

pozorovány nějaké známky cévní nedostatečnosti dolních končetin. Optimálně by 

umbilikální arteriální katétry neměly být ponechány na místě >5 dnů. (II) 

8. Pokud již nejsou umbilikální žilní katétry potřeba, měly by být odstraněny co nejdříve, 

ale mohou být použity až 14 dnů, pokud byly ošetřovány asepticky. (II) 

9. Umbilikální katétr může být nahrazen, pokud je nefunkční, neexistuje žádná jiná 

indikace k odstranění katétru a celková doba trvání katetrizace nepřekročila 5 dnů 

pro umbilikální arteriální katétr a 14 dnů pro umbilikální žilní katétr. (II) 

 

Periferní arteriální katétry a systémy pro monitorování tlaku dospělých a pediatrických 

pacientů  

1. Z důvodu redukce rizika infekce je u dospělých výhodnější využít přednostně oblasti 

radiální, brachiální nebo dorsalis pedis než oblast femorální nebo axilární. (IB) 

2. U dětí by neměla být používána oblast brachiální. Upřednostňuje se oblast radiální, 

dorsalis pedis a tibialis posterior před zaváděním v oblasti femorální nebo axilární. (II) 

3. Během zavedení periferního arteriálního katétru by měla být použita minimálně 

čepice, maska, sterilní rukavice a malá sterilní perforovaná rouška. (IB) 

4. Při zavádění katétru do axilární nebo femorální arterie by měla být použita maximální 

sterilní bariérová opatření. (II) 

5. Vyměňte arteriální katétry pouze při klinické indikaci. (II) 

6. Odstraňte arteriální katétr, jakmile již není potřeba. (II) 

7. Používejte raději jednorázové soupravy převodníků než pro opakované použití, pokud 

je to možné. (IB) 

8. Nevyměňujte rutinně arteriální katétry z důvodu prevence katétrové infekce. (II) 

9. Vyměňte jednorázové a resterilizovatelné soupravy převodníků v 96-ti hodinových 



 

 

intervalech. Vyměňte ostatní komponenty systému (včetně hadiček, systému a 

roztoku pro kontinuální) společně s výměnou soupravy převodníků. (IB)  

10. Udržujte všechny komponenty systému monitorování tlaku (včetně zařízení pro 

kalibraci a roztoku pro kontinuální proplach) sterilní. (IA) 

11. Minimalizujte počet manipulací a vstupů do systému pro monitorování tlaku. 

Používejte raději uzavřený proplachovací systém (tj. kontinuální proplach) než systém 

otevřený (tj. takový, který vyžaduje stříkačku a uzavírací kohout) k udržení 

průchodnosti katétru pro monitorování tlaku. (II) 

12. Pokud je systém monitorování tlaku přístupný přes membránu, otřete membránu 

před přístupem do systému vhodným antiseptikem. (IA) 

13. Nepodávejte roztoky obsahující dextrózu nebo parenterální výživu do systému 

monitorování tlaku. (IA) 

14. Sterilizujte opakovaně použitelné soupravy převodníků podle pokynů výrobce, pokud 

použití jednorázových není možné. (IA) 

 

Výměna infuzních setů 

1. U pacientů, kteří nedostávají krevní transfuze, krevní produkty nebo tukové emulze 

vyměňte kontinuálně používané infuzní sety včetně přídavných komponentů ne 

častěji než v 96 - hodinových intervalech, nejméně však každých 7 dní. (IA) 

2. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o periodicitě výměny u nepravidelně 

používaných setů. (NO) 

3. Nebylo vytvořeno žádné doporučení týkající se frekvence výměny jehel u 

implantovaných portů. (NO) 

4. Vyměňte sety sloužící k převodu krve, krevních derivátů nebo tukových emulzí (těch v 

kombinaci s aminokyselinami a glukózou ve směsi 3-v-1 nebo podávaných 

samostatně) do 24 hodin po zahájení infuze. (IB) 

5. Vyměňte sety Propofolových infuzí každých 6 nebo 12 hodin, při výměně láhve a dle 

doporučení výrobce. (IA) 

6. Nebylo vytvořeno žádné doporučení pro dobu ponechání zavedené jehly pro přístup 

k implantovaným portům, na místě. (NO) 



 

 

  

  

Bezjehlové systémy  

1. Měňte komponenty bezjehlového systému přinejmenším stejně často jako infuzní 

sety. Výměny častější než jednou za 72 hodin nepřináší žádné výhody. (II) 

2. Neměňte konektory bezjehlového systému častěji než jednou za 72 hodin nebo podle 

doporučení výrobce, za účelem snížení výskytu infekce. (II) 

3. Ujistěte se, že všechny komponenty systému jsou kompatibilní k minimalizaci 

netěsnosti a poruchy v systému. (II) 

4. Minimalizujte riziko kontaminace čištěním přístupového portu vhodným antiseptikem 

(chlorhexidin, povidon jod, jodoform nebo 70 % alkohol) a zpřístupněte port pouze 

sterilními prostředky. (IA) 

5. Použijte bezjehlový systém pro přístup intravenózním vstupům. (IB) 

6. Pokud jsou používány bezjehlové systémy, mohou být preferovány ventily s dělící 

přepážkou před mechanickými ventily z důvodu zvýšeného rizika vzniku infekce. (II) 

  

Zlepšení výkonnosti 

1. Pro zvyšování výkonnosti používejte v nemocnicích specifické nebo na spolupráci 

založené iniciativy, v nichž jsou mnohostranné strategie svázané s cílem zlepšit shodu 

s praxí založenou na důkazech (IB) 

 

Základní informace 

 

Terminologie a odhady rizika 

Terminologie používaná k identifikaci různých typů katétrů je matoucí, protože mnoho 

lékařů a výzkumníků používají různé aspekty katétru pro neformální reference. Katétr 

může být označen podle typu cévy, kde je zaveden (např. periferní žilní, centrální žilní 

nebo arteriální), jeho zamýšlené životnosti (např. dočasné nebo krátkodobé versus trvalé 

nebo dlouhodobé), jeho místa zavedení (subklavikulární, femorální, vnitřní jugularní, 

periferní a periferně zavedený centrální katétr); jeho přístupu z kůže do cévy (např. 



 

 

tunelizované proti netunelizovaným), jeho fyzické délce (např. dlouhé oproti krátkým) 

nebo nějaké speciální charakteristice katétru (např. přítomnost nebo nepřítomnost 

manžety, impregnace antibiotiky, heparinem nebo antiseptiky a počet lumen). Přesně 

definovat konkrétní typ katétru; všechny tyto aspekty by měly být popsány (viz tabulka 1).  

Podobně používané termíny k popisu infekcí souvisejících s intravaskulárními 

katétry mohou být matoucí, protože infekce krevního řečiště související s katetrem a 

infekce krevního řečiště související s centrálním katetrem jsou často zaměňovány, i když 

se významově se liší.  

Infekce související s intravaskulárními katétry (CRBSI) je klinická definice, která se 

používá při diagnostice a léčbě pacientů, vyžadující specifické laboratorní testy podrobně 

identifikující katétr jako zdroj infekce krevního řečiště (BSI). Nepoužívá se obvykle pro 

monitorovací účely. Je často problematické přesně zjistit, zda BSI je CRBSI z důvodu 

klinických potřeb pacienta (katétr není vždy vytažen), omezené dostupnosti 

mikrobiologických metod (mnoho laboratoří nepoužívá kvantitativní krevní kultury nebo 

rozdílný čas do pozitivity) a dodržování procesu přímým ošetřujícím personálem (označení 

musí být přesné). Jednodušší definice jsou často používány pro monitorovací účely. 

Například CLABSI je termín používaný CDC’s National Healthcare Safety Network (NHSN) 

[206]. CLABSI je primární BSI u pacienta, který měl centrální žilní katetr do 48 hodin před 

vývojem BSI a krevní řečiště nesouvisí s infekcí na jiném místě. Nicméně protože některé 

BSI jsou sekundárním důsledkem jiných zdrojů než centrální katetrizace (např. zánět 

slinivky břišní, zánět sliznice), které mohou být snadno rozpoznány. Definování dohledu 

nad CLABSI může nadhodnotit skutečný výskyt CRBSI. 

 

 



 

 

Tabulka 1 Používané katétry pro venózní a arteriální přístup 

Typ katétru Místo vstupu Délka Komentář 

Periferní žilní katétry Obvykle zavedené do žíly 
předloktí nebo ruky 

< 3 palce 
(7,6 cm) 

 

Flebitida spojená s dlouhodobým               
používáním, vzácně infekce 
krevního řečiště 
  

Periferní arteriální 
katétry 

Obvykle zavedené do 
arterie radialis,   
mohou být umístěné v a. 
femoralis,  
axilaris, brachialis, tibialis 
posterior 
  

< 3 palce 
(7,6 cm) 

 

Nízké riziko infekce, vzácně spojené 
s infekcí krevního řečiště 

  

 

Středně dlouhé 
(midline) katétry 

  

 

Zavedené přes loketní 
jamku do v. basilica 
proximalis nebo cephalica, 
nevstupují  
do centrálních žil, periferní 
katétry 
 

3 až 8 palců 
(7,6 -20,3 cm) 

  

 

Byly zaznamenány anafylaktické 
reakce u katétrů zelastomerního 
hydrogelu; menší výskyt flebitidy 
než u krátkýchperiferních katétrů 

  

 

Netunelizované 
centrální žilní katétry 

Perkutánně zavedené do 
centrálních žil 
(v. subclavia, jugularis int. 
nebo femoralis) 

≥ 8 cm v závislosti na 

velikosti pacienta 

Zodpovědné za většinu CRBSI 

Plicnicové katétry 
  

 

Zavedeny pomocí 
teflonového zavaděče do 
centrální žíly (subclavia, 
jugularis interior nebo 
femoralis) 
 

≥ 30 cm v závislosti 
na velikosti pacienta 

Obvykle heparinizované; podobná 
míra infekce krevního řečiště jako  
u CŽK; subclaviální oblast 
preferovaná pro redukci rizika 
infekce 
 

Periferně zavedené 
centrální žilní katétry 
(PICC) 
 

Zavedené přes v. basilica, 
cephalica, nebo brachialis 
do horní duté žíly 
 

≥ 20 cm v závislosti 
na velikosti pacienta 

Nižší míra infekce než u 
netunelizovaných CŽK 

Tunelizované centrální 
žilní katétry 

Implantované do v. 
subclavia, jugularis int. 
nebo v. femoralis 

  

≥ 8 cm v závislosti na 
velikosti pacienta 

Manžeta inhibuje migraci 
organismů do traktu katétru, nižší 
výskyt infekce než u 
netunelizovaných CŽK 
 

Trvale implantabilní 
porty    
  

 

Tunelizované pod kůží a 
podkožní port přístupný 
jehlou, implantované  
do v. subclavia nebo v. 
jugularis int. 
 

≥ 8 cm v závislosti na 
velikosti pacienta 

Nejnižší riziko CRBSI, zlepšení 
vlastní image pacienta, není 
potřeba lokální péče o místo 
zavedení katétru; odstranění 
katétru vyžaduje operaci 
 

Umbilikální 
(pupečníkové) katétry 

Zavedeny buď do 
umbilikální žíly nebo 
umbilikální arterie 

≤ 6 cm v závislosti na 
velikosti pacienta 

Riziko CRBSI je podobné jak u 
katétrů umístěných v umbilikální 
žíle, tak v tepně 

  

 



 

 

Epidemiologie a mikrobiologie u dospělých a pediatrických pacientů 

Národní odhady výskytu CLABSI jsou dostupné prostřednictvím NHSN CDC, 

monitorovacího systému pro nozokomiální infekce a jsou k dispozici na internetových 

stránkách CDC. Nedávná zpráva upozorňuje na údaje z 1545 nemocnic v 48 státech z 

okresu Columbie, které sledovali infekce na jedné nebo na více jednotkách intenzivní péče 

a/nebo neakutních odděleních (např. ambulance, lůžková oddělení) [207]. Vzhledem k 

tomu, výskyt BSI je ovlivněn souvisejícími faktory pacienta, jako je závažnost onemocnění 

a typ onemocnění (např. popáleniny třetího stupně proti operaci srdce) a faktory 

související s katétrem (jako je stav, ve kterém byl katétr zaveden a typem katétru) a 

institucionálními faktory (např. velikost lůžka, akademická příslušnost), celkově míra rizika 

může být použitá jako měřítko, na základě kterého mohou nemocnice dělat srovnání 

uvnitř zařízení a mezi zařízeními. 

Mezi nejčastěji hlášené patogenní původce zůstávají koaguláza-negativní 

stafylokoky, Staphylococcus aureus, enterokoky a Candida spp [208]. Gramnegativní 

bakterie představovaly 19 % a 21 % CLABSI.V tomto pořadí byly oznámeno CDC [209] a 

databází Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiological Importance [208]. 

Pro všechny běžné patogeny způsobující CLABSI je problém antimikrobiální 

rezistence, a to zejména na jednotkách intenzivní péče. I když Methicilin-rezistentní 

staphylococcus aureus (MRSA) v současnosti představuje více než 50 % všech kmenů 

zlatého stafylokoka získaných na jednotkách intenzivní péče, výskyt MRSA CLABSI klesla v 

posledních letech pravděpodobně v důsledku úsilí o prevenci [210]. Pro gramnegativní 

tyčinky se antimikrobiální rezistence na cefalosporiny třetí generace u Klebsiella 

pneumoniae a E. Coli výrazně zvýšila, stejně jako má imipenem a ceftazidin rezistenci 

mezi Pseudomonas aeruginosa [209]. Candida spp. jsou stále známé jako rezistentní vůči 

flukonazolu. 

 

Patogeneze 

Jsou známy čtyři způsoby kontaminace katétrů: 1) migrace kožních organismů v místě 

zavedení katétru do kožního ústrojí a po povrchu katétru s kolonizací hrotu katétru, což je 

nejčastější způsob infekce pro krátkodobé katétry [37, 211, 212]; 2) přímá kontaminace 



 

 

katétru nebo obsahu katétru kontaktem s rukama nebo kontaminovaných kapalin nebo 

přístroji [213, 214]; 3) méně často mohou být katétry hematogenně osídlené z jiného 

ohniska nákazy [215] a 4) vzácně kontaminace infuze může vést k CRBSI [216]. 

Důležité patogenní faktory CRBSI jsou: 1) materiál, ze kterého je zařízení vyrobeno; 2), 

faktory hostitele složeného z adhezí proteinů, jako je fibrin a fibrinogen, které tvoří plášť 

kolem katétru [217] a 3) vnitřní faktory virulence infikovaného organismu včetně 

extracelulární polymerní látky produkovány uvedenými adhezivními organismy [218]. 

Některé katétrové materiály mají také nepravidelný povrch, což zvyšuje mikrobiální 

adhezi některých druhů (např. S. epidermidis a C. albicans) [219, 220]. Katétry vyrobené z 

těchto materiálů jsou obzvláště náchylné k mikrobiální kolonizaci a následné infekci. 

Vzhledem k vytvoření pláště fibrinu, jsou Silastic katetry spojeny se zvýšeným rizikem 

infekce katétru než polyuretanové katétry [217]. Na druhé straně tvorba biofilmu C. 

albicans dochází snadněji na povrchu silikonových elastomerových katétru než u 

polyuretanových katétrů [219]. Bylo prokázáno, že úprava povrchových vlastností 

biomateriálů má vliv na schopnost C. albicans na tvorbu biofilmu [220]. Navíc některé 

materiály katétru jsou více trombogenní než ostatní, což je predisponuje k náchylnosti 

kolonizace a infekce katétru [221, 222]. Tato asociace vede k důrazu na prevenci 

trombózy související s katétrem jako dalšího mechanismu pro snižování CRBSI [223, 224]. 

Respektování vlastností daného mikroorganismu ve vztahu k faktorům hostitele je 

také důležité v patogenezi CRBSI. Například S. aureus může adherovat hostitelské 

proteiny (např. fibrinogen, fibronektin), které se běžně vyskytují na katétrech vyjádřené 

shlukováním faktorů (ClfA a ClfB), jež se vážou na proteiny adhesinů [217, 222, 225, 226]. 

Kromě toho, je adherence spojena s produkcí mikrobiálních organismů, jako je koaguláza 

negativních stafylokoků [227, 228], S. aureus [229], Pseudomonas aeruginosa [230], a 

druhy Candid [231] z extracelulární polymerní látky skládající se převážně z 

exopolysacharidů, které tvoří vrstvu mikrobiálního biofilmu [218, 232]. Tato matice 

biofilmu je obohacena o kationty dvojmocných kovů, jako je vápník, hořčík a železo, což z 

něho činí pevné enklávy, ve kterých se mikroorganismy mohou samy usadit [233-235]. 

Takový biofilm potencuje patogenitu různých mikrobů, které jim umožní odolávat 

obranným mechanismům hostitele (např. jako bariéra pro pohlcení a usmrcování 



 

 

polymorfonukleárních leukocytů) nebo tím, že je méně náchylný k antimikrobiálním 

látkám (např. tvoří matici, která váže antimikrobiální látky před jejich kontaktem se 

stěnou organismu nebo poskytuje populaci metabolicky pasivní antimikrobiální odolné 

persistentní buňky) [228, 236, 237]. Některé Candida spp. v přítomnosti tekutin obsahující 

glukózu produkují hlen, který je podobný jejich bakteriálním protějškům. Případně 

vysvětluje zvýšení podílu BSI způsobených houbovými patogeny u pacientů, kteří 

dostávají parenterální výživu [238]. 

 

Strategie pro prevenci intravaskulární infekce u dospělých a dětských pacientů 

Vzdělávání, školení a personální zajištění 

Doporučení 

1. Vzdělávejte zdravotnické pracovníky v oblasti indikací, správných postupech zavádění  

a ošetřovatelské péči o intravaskulární katétry a o vhodných epidemiologických 

kontrolních opatřeních k prevenci CRBSI. (IA) 

2. Pravidelně hodnoťte znalosti a dodržování doporučení KDP u všech pracovníků 

podílejících se na zavádění a péči o intravaskulární katétry. (IA) 

3. Určete pouze vyškolený personál, který prokáže způsobilost pro zavádění a péči  

o intravaskulární katétry. (IA) 

4. Zajistěte dostatečný počet ošetřovatelského personálu na jednotkách intenzivní péče. 

Observační studie prokázaly, že vyšší podíl "plovoucích sester" nebo větší poměr 

pacientů k poměru sester je na jednotkách intenzivní péče, kde sestry pečují  

o pacienty s CŽK, spojen s CRBSI. (IB) 

 

Pozadí problematiky 

Dobře organizované programy, které umožňují poskytovatelům zdravotní péče, aby se 

vzdělávali a aby zajistili, monitorovali a hodnotili péči, jsou důležité pro úspěch tohoto 

úsilí. Zprávy zahrnující uplynulé čtyři desetiletí důsledně prokazují, že riziko infekce klesá 

po standardizaci aseptické péče [7, 12, 14, 15, 239-241], a že zavedení péče o 

intravaskulární katétry nezkušenými pracovníky může zvýšit riziko kolonizace katétru a 

CRBSI [15, 242]. Specializované „intravenózní“ týmy ukázaly jednoznačnou účinnost při 



 

 

snižování výskytu CRBSI spojenými s komplikacemi a náklady [16-26]. Navíc riziko infekce 

se zvyšuje se snížením počtu ošetřovatelského personálu pod kritickou úroveň [30]. 

 

Výběr katétru a oblasti zavedení 

Periferní katétry a středně dlouhé (midline) katétry 

Doporučení 

1. U dospělých pacientů využívejte pro zavedení katétru horní končetiny. Vyměňte 

katétr zavedený do dolní končetiny za horní končetinu tak rychle, jak je to možné. (II) 

2. U pediatrických pacientů může být pro zavedení katétru použita oblast horní nebo 

dolní končetiny nebo hlavy (u novorozenců a malých dětí). (II) 

3. Vybírejte katétry podle účelu a délky použití, známých infekčních a neinfekčních 

komplikací (např. flebitida a infiltrace) a zkušeností jednotlivých zavádějících 

pracovníků. (IB) 

4. Vyhněte se použití kovových jehel pro podávání roztoků a léků, které by mohly při 

extravazaci způsobit nekrózu tkáně. (IA) 

5. Použijte midline katétr nebo periferně zavedený centrální žilní katétr (PICC), místo 

krátkodobého periferního katétru, pokud bude doba trvání intravenózní terapie 

pravděpodobně delší než šest dnů. (II) 

6. Denně hodnoťte místo zavedení katétru pohmatem přes krytí k identifikaci 

bolestivosti a pohledem v případě použití transparentního krytí. Gáza a neprůhledné 

krytí by neměly být odstraněny, pokud pacient nemá žádné klinické příznaky infekce. 

Pokud má pacient místní bolestivost nebo jiné známky možné CRBSI, mělo by být 

neprůhledné krytí odstraněno a místo vizuálně kontrolováno. (II) 

7. Odstraňte periferní žilní katétry, pokud se u pacientů objeví příznaky flebitidy (teplo, 

bolestivost, erytém nebo zatvrdnutí), infekc  nebo nefunkčnost katétru. (IB) 

 

Centrální žilní katétry 

Doporučení 

1. Zvažte rizika a přínosy zavedení centrálních žilních katétrů na doporučenou oblast ke 

snížení infekčních komplikací, před rizikem mechanických komplikací (např. 



 

 

pneumotorax, punkce a. subclavia, lacerace v. subclavia, stenóza v. subclavia, 

hemothorax, trombóza, vzduchová embolie a nevhodný katétr). (IA) 

2. Vyhněte se použití vena femoralis pro centrální žilní přístup u dospělých pacientů. 

(IA) 

3. Přednostně využijte oblast subclaviální než jugulární nebo femorální pro umístění 

netunelizovaného CŽK a minimalizaci rizika infekce u dospělých pacientů. (IB) 

4. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o preferovaném místě pro zavedení 

tunelizovaných CŽK k minimalizaci rizika infekce. (NO) 

5. Vyhněte se subclaviální oblasti u hemodialyzovaných pacientů a u pacientů 

s pokročilým onemocněním ledvin, z důvodu prevence stenózy v. subclavia. (IA) 

6. U pacientů s chronickým renálním selháním použijte místo CŽK A-V shunt nebo štěp 

pro trvalý přístup pro dialýzu. (IA) 

7. Použijte ultrazvukovou kontrolu pro zavedení centrálních žilních katétrů (je-li 

technologie k dispozici) ke snížení počtu pokusů kanylací a mechanických komplikací. 

Ultrazvukové kontroly by měly být používány pouze plně vyškolenými v jejich 

technice. (IB) 

8. Použijte CŽK s minimálním počtem portů nebo lumenů nezbytných pro péči o 

pacienta. (IB) 

9. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o používání určitého lumen pro parenterální 

výživu. (NO) 

10. Okamžitě odstraňte každý intravaskulární katétr, který již není nezbytný. (IA) 

11. Pokud nelze zajistit dodržení aseptických podmínek (např. katétry zavedené během 

lékařské první pomoci), vyměňte katétr co nejdříve, tj. do 48 hodin. (IB) 

 

Pozadí problematiky 

Oblast zavedení katetru ovlivňuje následné riziko infekce související s katétrem a flebitidy. 

Vliv oblasti na riziko infekcí katétru, se týká částečně rizika tromboflebitidy a hustoty 

lokální kožní flóry. Stejně jako u dospělých může být použití periferních žilních katétrů u 

pediatrických pacientů komplikováno zánětem žil, paravenózní aplikací infuze a 

katetrizační infekcí [243]. Lokalizace katétru, infuze roztoků parenterální výživy s 



 

 

kontinuální intravenózní emulzí tuků a délka pobytu na JIP před zavedením katétru, to vše 

zvyšuje riziko flebitidy u dětských pacientů. Nicméně, na rozdíl od rizika u dospělých, 

riziko flebitidy u dětí se nezvyšuje s dobou trvání katetrizace [243, 244]. Hustota kožní 

flóry v místě zavedení katétru je hlavním rizikovým faktorem pro CRBSI. Žádná studie 

uspokojivě nesrovnává míru infekce (výskyt nakažených) pro katétry umístěné ve vena 

jugularis, vena subclavia a vena femoralis. V retrospektivních observačních studiích byly 

katétry zavedené do vena  jugularis interna obvykle spojovány se zvýšeným rizikem pro 

kolonizaci a/nebo CRBSI, než ty zavedené do vena subclavia [37-47]. Podobné nálezy byly 

zaznamenány u novorozenců v jedné retrospektivní studii [245]. U femorálních katetrů 

bylo prokázáno, že mají vysokou míru kolonizace ve srovnání s oblastí subclavie a jugularis 

interna, jsou-li použity u dospělých a dle některých studií se zvyšuje výskyt CLABSI [40, 45-

47, 50, 51, 246]. Pokud je to možné mělo by se vyvarovat použití femorálních katétrů, 

protože jsou spojeny s vyšším rizikem hluboké žilní trombózy, než katétry vena jugularis 

interna a subklavikuální katétry [48-50, 53, 247]. Jedna studie [38] objevila, že riziko 

infekce spojené s katétry zavedenými do vena femoralis je vyšší u obézních pacientů. Na 

rozdíl od dospělých bylo ve studii u pediatrických pacientů prokázáno, že femorální 

katétry mají nízký výskyt mechanických komplikací a mohou mít stejný výskyt infekce jako 

u nefemorálních katétrů [248-251]. U dospělých pacientů je tedy oblast subclavie 

preferována pro účely kontroly infekcí, přesto je třeba při rozhodování o tom, kam zavést 

katétr, vzít v úvahu i jiné faktory (např. potenciál pro mechanické komplikace, riziko žilní 

stenózy u subclavie a katetrizační zkušenosti zavádějícího). Ve dvou metaanalýzách 

použítí dvoudimenzionálního ultrazvuku v reálném čase pro kontrolu umístění CŽK 

znatelně snížilo mechanické komplikace a snížilo počet pokusů na požadované kanylace a 

neúspěšné pokusy kanylace ve srovnání se standardním orientačním bodem umístění [60, 

61]. Důkazy upřednostňují využití dvoudimenzionální ultrazvukové kontroly, vedené 

Dopplerovým ultrazvukem [60]. Výběr místa by se měl řídit podle pohodlí pacienta, 

schopnosti zabezpečit katétr a udržování asepse, stejně jako pacientovými specifickými 

faktory (např. katétry, dříve existující anatomické deformity a krvácení diatézy), 

relativního rizika mechanických komplikací (např. krvácení a pneumotorax), dostupnosti 

ultrazvuku prováděného u lůžka (mobilního ultrazvuku), na základě zkušeností osoby 



 

 

zavádějící katétr a dle rizika infekce. Katétry by měly být zavedeny v co největší 

vzdálenosti od otevřených ran, jak je to jen možné. V jedné studii u katétrů zavedených v 

blízkosti otevřených spálenin (tj. 25 cm2 přesahující ránu) byla 1,79 krát vyšší 

pravděpodobnost kolonizace a 5,12 krát vyšší pravděpodobnost, že je spojován s 

bakteriémií než u katétrů zavedených ve větší vzdálenost od ran [252]. 

Typy materiálů katétru Polytetrafluorethylenové (teflon) nebo polyuretanové 

katétry byly spojeny s méně infekčními komplikacemi než katétry vyrobené z 

polyvinylchloridu nebo polyethylenu [36, 253, 254]. Ocelové jehly používané jako 

alternativa ke katétrům pro periferní žilní vstup mají stejnou míru infekčních komplikací 

jako teflonové katétry [33, 34]. Často však použití ocelových jehel komplikuje infiltraci 

intravenózních tekutin do podkožní tkáně, potenciálně vážnou komplikací je, že 

vstřikovaná tekutina způsobuje puchýře [34]. 

 

Hygiena rukou a antiseptické postupy 

Doporučení 

1. Provádějte hygienu rukou, a to buď mytím s běžným mýdlem a vodou nebo dezinfekcí 

na bázi alkoholu. Hygiena rukou by měla být provedena před a po palpaci místa 

zavedení katétru, stejně jako před a po zavedení, výměně, vstupech, kontrole nebo 

výměně krytí katétru. Palpace místa vpichu by se neměla provádět po aplikaci 

antiseptik, pokud je zachována aseptická technika. (IB)  

2. Dodržujte aseptickou techniku při zavádění a péči o intravaskulární katétry. (IB)  

3. Používejte spíše čisté rukavice než sterilní, jestliže se při zavedení periferních 

intravaskulárních katétrů nebudete dotýkat místa vstupu po aplikaci kožních 

antiseptik. (IC)  

4. Sterilní rukavice by měly být používány při zavádění arteriálních, centrálních a 

středně dlouhých katétrů. (IA) 

5. Použijte nové sterilní rukavice před manipulací s novým katétrem při výměnách 

katétrů po vodiči. (II) 

6. Při výměně krytí intravaskulárních katétrů používejte buď čisté, nebo sterilní 

rukavice. (IC) 



 

 

   

Pozadí problematiky 

Hygiena rukou před zavedením katétru nebo při péči, v kombinaci se správnými 

aseptickými podmínkami při manipulaci s katétrem, zajišťuje ochranu proti infekci [12]. 

Správné hygieny rukou je možné dosáhnout použitím buď produktu na bázi alkoholu [255] 

nebo s mýdlem a vodou s adekvátním opláchnutím [77]. Vhodný aseptický postup 

nevyžaduje nutně sterilní rukavice pro zavedení periferních katétrů, nový pár 

jednorázových nesterilních rukavic lze použít ve spojení s "bezdotekovou" technikou pro 

zavedení periferních žilních katétrů. Sterilní rukavice musí být použity při zavádění 

centrálních katétrů, protože "bezdoteková" technika není možná. 

 

Maximální sterilní bariérová opatření 

Doporučení 

1. Používejte maximální sterilní bariérová opatření, včetně použití čepice, masky, 

sterilního oděvu, sterilních rukavic a sterilního zarouškování celého těla při zavádění 

CŽK, PICC nebo výměnách pomocí vodiče. (IB) 

2. Používejte sterilní návlek pro ochranu plicnicového katétru během zavádění. (IB) 

 

Pozadí problematiky 

Maximální sterilní bariérová opatření jsou definována jako nošení sterilního oděvu, 

sterilních rukavic a čepice a zarouškování celého těla (podobné rouškám používané na 

operačním sále) při zavádění CŽK. V randomizované kontrolované studii byla srovnána 

maximální sterilní bariérová opatření při zavádění CŹK s používáním sterilních rukavic a 

malých roušek. Skupina, která využívala maximální sterilní bariérová opatření, měla méně 

epizod kolonizace obou katetrů (RR = 0,32, 95% CI 0,10-0,96, p = 0,04) a CR-BSI (RR = 0,16, 

95% CI 0,02-1,30, P = 0,06). Navíc skupina, která využívala maximální sterilní bariérová 

opatření, měla infekce, ke kterým došlo mnohem později, a obsahovala spíše 

gramnegativní, než grampozitivní organismy [76]. Studie týkající se katétrů arterie 

pulmonalis také sekundárně prokázala, že použití maximálních sterilních bariérových 

opatření snížilo riziko infekce [37]. Další studie hodnotila vzdělávací program zaměřený na 



 

 

zlepšení postupů pro kontrolu infekcí, zejména maximálních sterilních bariérových 

opatření. V této studii zvýšené použití maximálních sterilních bariérových opatření snížila 

CRBSI [14]. Malá studie prokázala snížení rizika kolonizace kůže v místě vpichu, když byla 

použita maximální sterilní bariérová opatření [OR 3,40, 95% CI 1,32 až 3,67] [80]. 

 

Příprava pokožky 

Doporučení 

1. Před zavedením periferního žilního katétru pokožku očistěte antiseptikem (70% 

alkohol, jodová tinktura, nebo alkoholový roztok chlorhexidin glukonátu). (IB) 

2. Před zavedením centrálního žilního katétru, periferního arteriálního katétru a při 

výměnách krytí očistěte pokožku roztokem > 0,5% chlorhexidinu s alkoholem. 

V případě kontraindikace chlorhexidinu může být jako alternativa použita jodová 

tinktura, jodofor, nebo 70% alkohol. (IA) 

3. Nebylo provedeno srovnání účinků alkoholových roztoků chlorhexidinu a povidon-

jodu pro očištění pokožky. (NO) 

4. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o bezpečnosti nebo účinnosti chlorhexidinu u 

dětí ve věku <2 měsíce. (NO) 

5. Před zavedením katétru by měly antiseptika uschnout podle doporučení výrobce. (IB)  

 

Pozadí problematiky 

Dvě dobře navržené studie hodnotící antiseptický režim o pokožku obsahující chlorhexidin 

ve srovnání buď s povidon-jodem nebo alkoholem při péči o místa zavedení 

intravaskulárního katétru prokázaly nižší výskyt kolonizace katétru nebo CRBSI spojené 

s přípravkem chlorhexidinu [82, 83]. (porovnání alkoholového roztoku chlorhexidin 

glukonátu s alkoholovým roztokem povidon-jodu alkoholem nebylo provedeno). Pokud 

byla srovnána 0,5% tinktura chlorhexidinu s 10% povidon iodidu, nebyly zjištěny žádné 

rozdíly u kolonizace centrálního žilního katétru nebo u CRBSI [256]. U trojitých studií (2% 

vodný chlorhexidin glukonát vs 10% povidon-jodid vs 70% alkohol) 2% vodný chlorhexidin 

glukonát inklinoval ke snížení výskytu CRBSI, ve srovnání s 10% povidon jodidem nebo 

70% alkoholem [82]. Metaanalýza 4143 katétrů prezentuje, že přípravek chlorhexidinu 



 

 

snižuje riziko infekce související s katétrem o 49 % (95% CI 0,28-0,88) ve srovnání 

s povidon-jodidem [257]. Ekonomické rozhodovací analýzy na základě dostupných důkazů 

naznačují, že používání chlorhexidinu, spíše než povidon-jodidu v péči o CŽK  by vedlo 

k poklesu o 1,6 % incidence CRBSI, k poklesu o 0,23 % incidence úmrtí a o úsporu 113 

dolarů za použitý katétr [258]. Zatímco chlorhexidin se stal standardem pro antiseptickou 

přípravu kůže při zavádění jak centrálních, tak periferních žilních katetrů, 5% povidon-

jodid v 70% roztoku ethanolu se pojí s podstatným snížením kolonizace a infekce 

související s CŽK  v porovnání s 10% vodným roztokem povidon-jodidu [259]. 

 

Režimová opatření při převazech místa zavedení katétrů 

Doporučení 

1. K převazu místa katétru použijte buď sterilní gázu, nebo sterilní, transparentní, 

semipermeabilní krytí. (IA) 

2. Pokud se pacient potí nebo v případě, že místo zavedení krvácí nebo mokvá, použijte 

až do vyřešení gázové krytí. (II) 

3. Převažte místo katétru pokud krytí zvlhne, uvolní se nebo je viditelně znečištěné. (IB) 

4. Nepoužívejte lokální antibiotické masti nebo krémy na místo inzerce, s výjimkou 

dialyzačních katétrů, vzhledem k možnému vzniku plísňové infekce a antimikrobiální 

rezistence. (IB) 

5. Neponořujte katétr nebo místo inzerce do vody. Sprchování by mělo být povoleno, 

pokud mohou být přijata opatření pro snížení pravděpodobnosti zavlečení organismů 

do katétru (např. v případě, že je během sprchování katétr a spojovací systém 

chráněn nepropustným krytím). (IB) 

6. Při použití gázového krytí provádějte převaz místa zavedení krátkodobých CŽK každé 2 

dny. (II) 

7. Při použití transparentního krytí provádějte převaz místa zavedení krátkodobých CŽK 

alespoň každých 7 dní, s výjimkou pediatrických pacientů, u kterých riziko špatné 

fixace převyšuje výhody pravidelné výměny. (IB) 

8. Nevyměňujte transparentní krytí používané u tunelizovaných nebo implantovaných 

CŽK častěji než jednou týdně (pouze pokud je krytí znečištěné nebo uvolněné), dokud 



 

 

se místo zavedení nezhojí. (II) 

9. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o nutnosti jakéhokoliv krytí dobře zhojených 

dlouhodobých tunelizovaných CŽK. (NO) 

10. Ujistěte se, že péče o místo zavedení katétru je kompatibilní s materiálem katétru. 

(IB) 

11. Používejte sterilní návlek pro všechny plicnicové katétry. (IB) 

12. Používejte chlorhexidinem impregnované gelové krytí dočasných krátkodobých 

katétrů u pacientů starších 2 měsíců věku, pokud rychlost CLABSI neklesá i přes 

dodržování základních preventivních opatření včetně vzdělávání a odborné přípravy, 

vhodného používání chlorhexidinu pro antisepsi  kůže a maximálních sterilních bariér. 

(IB) 

13. Nebylo vytvořeno žádné doporučení pro jiné typy chlorhexidinových krytí. (NO) 

14. Pravidelně sledujte místo inzerce katétru, vizuálně při výměně krytí, nebo palpačně 

přes neporušené krytí, v závislosti na klinické situaci jednotlivého pacienta. Pokud 

mají pacienti bolestivost v místě vpichu, horečku bez zřejmého zdroje nebo jiné 

projevy naznačující lokální infekci nebo infekci krevního řečiště, krytí by mělo být 

odstraněno pro důkladné vyšetření místa zavedení katétru. (IB) 

15. Povzbuzujte pacienty k hlášení veškerých změn v místě zavedení jejich katétru nebo 

jakéhokoliv nového dyskomfortu svému poskytovateli. (II) 

 

Pozadí problematiky 

Transparentní polopropustné polyuretanové krytí umožňuje kontinuální vizuální kontrolu 

v místě zavedení katétru a vyžaduje méně častou výměnu než standardní gázové krytí a 

obvazy. V největší kontrolované studii o režimových opatřeních při převazování 

periferních katétrů byla zkoumána infekční onemocnění spojená s použitím 

transparentního krytí přibližně u 2 000 periferních katétrů [254]. Údaje z této studie 

naznačují, že míra kolonizace katetrů převazovanými transparentním krytím (5,7%) je 

srovnatelná s těmi, které jsou převazovány gázou (4,6%) a že neexistují žádné klinicky 

významné rozdíly ve výskytu kolonizace katétru nebo flebitidy. Kromě toho tyto údaje 



 

 

naznačují, že transparentní krytí může být bezpečně ponecháno na periferních žilních 

katétrech po dobu zavedení katétru bez zvýšení rizika tromboflebitidy [254]. 

Metaanalýza hodnotila studie, které porovnávaly riziko CRBSI při použití 

transparentních krytí proti použití gázového krytí [260]. Riziko CRBSI se nelišilo mezi 

skupinami. Volba převazování může být otázkou preference. Teče-li krev z místa zavedení 

katétru, preferuje se gázové krytí. Další systematický přehled randomizovaných 

kontrolovaných studií srovnávající gázové krytí a transparentní krytí neshledala žádné 

významné rozdíly v druzích převazování u CRBSI, kolonizaci špičky katétru nebo kolonizaci 

kůže [261]. 

Chlorhexidinem napuštěné obvazy byly použity ke snížení rizika CRBSI. V největší 

multicentrické randomizované kontrolované studii dosud publikované porovnávající 

chlorhexidinem impregnované pěnové obvazy vs standardní krytí u pacientů na JIP byla 

snížena míra CRBSI, i když osvětlení počtu infekcí bylo nízké. V této studii, bylo 

vyhodnocováno 1636 pacientů (3778 katetrů, 28 931 dnů s katétrem (tj. katetrizačních 

dnů). Chlorhexidinem impregnované pěnové krytí snížilo frekvenci výskytu významných 

CRBSI (10/1953 [0,5%]; 0,6 na 1000 katetrizačních dnů vs 19/1825 [1,1%]; 1,4 na 1000 

katetrizačních dnů; poměr rizika [HR] 0,39 [95% interval spolehlivosti {CL} 0,17-0,93], p = 

0,03) a CRBSI (6/1953 katétrů; 0,40 na 1000 katetrizačních dnů oproti 17/1825 katetrů, 

1,3 na 1000 katetrizační dnů; HR 0,24 [95% CI 0,09 - 0,65]) [93]. Randomizované 

kontrolované studie o polyuretanovém nebo pěnové krytí impregnované chlorhexidinem 

u 140 dětí neukázaly žádné statisticky významné rozdíly v rozvahových položkách, ale 

skupina s chlorhexidinem měla nižší výskyt kolonizace CŽK [98]. U 601 pacientů 

s karcinomem podstupujících chemoterapii byl výskyt CRBSI snížen u pacientů 

ošetřovaných pěnovým krytím impregnovaným chlorhexidinem ve srovnání se 

standardním krytím (p = 0,016, relativní riziko 0,54; interval spolehlivosti 0,31 až 0,94) 

[262]. Meta-analýza, která zahrnovala osm randomizovaných kontrolovaných studií, 

prokázala, že pěnová krytí impregnovaná chlorhexidinem jsou spojeny se snížením 

kolonizace místa výstupu vaskulárního a epidurální katétru, ale bez výrazného snížení 

CRBSI (2,2% versus 3,8%, nebo 0,58, 95% CI: 29 - 1,14, p = 0,11) [97].  



 

 

Ačkoliv data týkající se používání pěnového krytí impregnovaného chlorhexidinem u 

dětí jsou omezená, jedna randomizovaná kontrolovaná studie zahrnující 705 novorozenců 

vykázala výrazný pokles v kolonizaci katétrů u skupiny kojenců s pěnovým krytím 

impregnovaným chlorhexidinem ve srovnání se skupinou, která měla standardní krytí (15 

% versus 24%, RR = 0,6, 95% CI 5 0,5-0,9), ale žádný rozdíl ve výskytu CRBSI nebo BSI bez 

zdroje. Pěnové krytí impregnované chlorhexidinem  bylo spojeno s lokalizovanou 

kontaktní dermatitidou u dětí s velmi nízkou porodní hmotností. Z 98 novorozenců s velmi 

nízkou porodní hmotností se lokalizovaná kontaktní dermatitida vyvinula u patnácti 

(15%); u čtyř (1,5%) z 237 novorozenců s hmotností > 1000 g se vyvolala tato reakce (p = 

0,0001). Novorozenci v gestačním věku menším než 26 týdnů a ve věku < 8 dnů, kteří měli 

zavedené CŽK, byli vystaveni zvýšenému riziku lokalizované kontaktní dermatitidě, 

zatímco u žádných dětí v kontrolní skupině nebyla vyvolaná tato lokální reakce [96]. 

 

Očista pacienta 

Doporučení 

1. Použijte 2 % chlorhexidin pro každodenní péči o kůži ke snížení CRBSI. (II) 

Pozadí problematiky 

Denní očista pacientů na jednotkách intenzivní péče žínkou impregnovanou 2% 

chlorhexidinem může být jednoduchou, efektivní strategií ke snížení výskytu primárních 

BSI. V jediné centrální studii u 836 pacientů na jednotkách intenzivní péče, byli pacienti, u 

kterých byla přijata intervence chlorhexidinem, podstatně méně nakaženi primární BSI 

(4,1 vs 10,4 infekcí na 1000 pacientských dnů, rozdíl výskytu, 6,3 (95% interval 

spolehlivosti: 1,2-11,0), než ti, kteří se koupali mýdlem a vodou [102].  

 

Zajištění katétru 

Doporučení 

1. Použijte bezstehové zajištění katétrů ke snížení rizika infekce intravaskulárních 

katétrů. (II)   

Pozadí problematiky 



 

 

Stabilizace katétru je považována za intervence ke snížení rizika flebitidi, přemístění 

katétru a dislokace a může být výhodná při prevenci CRBSI. Patogeneze CRBSI probíhá 

prostřednictvím migrace kožní flóry prostřednictvím perkutánního místa vstupu. 

Bezstehové zajištění zajistí, aby nedošlo k narušení okolí místa vstupu katétru, a může 

snížit stupeň bakteriální kolonizace. [105]. Použití bezstehového zajištění také vede ke 

snížení rizika poranění zdravotníka ostrým předmětem při náhodném píchnutí jehlou. 

 

Antimikrobiálně/antisepticky impregnované katétry a krytí 

Doporučení 

1. Použijte CŽK impregnované chlorhexidinem/sulfadiazinem stříbra nebo 

minocyclinem/rifampinem  u pacientů, u kterých se předpokládá zavedení katétru 

déle než pět dní, pokud po úspěšné implementaci komplexní strategie pro snížení 

míry CLABSI její četnost neklesá. Komplexní strategie by měla zahrnovat minimálně 3 

následující komponenty: vzdělávání osob, které zavádějí a ošetřují katétry, použití 

maximálních sterilních bariérových opatření a použití alkoholového roztoku s > 0,5% 

chlorhexidinem pro antiseptickou přípravu pokožky při zavádění centrálního žilního 

katétru. (IA) 

Pozadí problematiky 

Některé katétry a manžety, které jsou potažené nebo impregnované antimikrobiálními 

nebo antiseptickými látkami mohou snížit riziko pro CRBSI a potenciálně snížit náklady 

spojené s nemocničním léčením CRBSI i přes dodatečné pořizovací ceně 

antimikrobiálně/antisepticky impregnovaného katétru [110]. Téměř všechny studie 

zahrnující antimikrobiálně / antisepticky impregnované katétry byly provedeny za použití 

trojcestných netunelizovaných katétrů, u dospělých pacientů, jejichž katétry byly 

ponechány na místě méně než 30 dnů. Zatímco většina studií byla provedena u dospělých, 

byly tyto katétry schváleny FDA pro použití u pacientů s tělesnou hmotností > 3 kg. Dvě 

non-randomizované studie [112, 113] u pediatrických pacientů na jednotkách intenzivní 

péče naznačují, že tyto katétry mohou snížit riziko infekcí spojených s katétrem. V 

současné době nejsou k dispozici žádné antiseptické ani antimikrobiální impregnované 

katétry pro použití u dětí s hmotností <3 kg. 



 

 

Chlorhexidin / Sulfadizin stříbra Katétry potažené chlorhexidinem / sulfadizinem stříbra 

pouze na vnějším povrchu lumen byly zkoumány jako prostředek pro snížení CRBSI. Dvě 

meta-analýzy první generace katetrů [1, 263] prokázaly, že tyto katétry snižují riziko CRBSI 

ve srovnání se standardními nepotaženými katétry. Délka zavedení katétru v jedné studii 

byla v rozmezí 5,1 - 11,2 dnů [264]. Druhá generace katétru je nyní dostupná s vrstvou 

chlorhexidinu na vnitřním povrchu zasahující do prodlužovacího setu a rozdělovacího 

ventilu, zatímco vnější povrch lumen je potažena chlorhexidinem a  sulfadiazinem stříbra. 

Vnější povrch má třikrát větší množství chlorhexidinu a prodloužené uvolňování vázaných 

povrchových antiseptik než v první generaci katétrů. Všechny tři prospektivní, 

randomizované studie druhé generace katétrů prokázaly významné snížení kolonizace 

katétru, ale byli poddimenzované pro prokázání rozdílu v CRBSI [106-108]. Prodloužená 

protiinfekční aktivita zajišťuje lepší účinnost v prevenci infekcí [265]. Vzácně byla 

pozorována anafylaxe u použití těchto katétrů s chlorhexidinem / sulfadiazinem stříbra 

[266-270]. 

Katétry s chlorhexidinem / sulfadiazinem stříbra jsou dražší než standardní katétry. 

Nicméně jedna analýza naznačuje, že užívání katétrů s chlorhexidinem / sulfadiazin stříbra 

by měly vést k úsporám nákladů ve výši 68 až 391 dolarů za katétr [271] v nastavení, ve 

kterém je riziko CRBSI vysoké, i přes dodržování dalších preventivních strategií (např. 

maximální bariérová opatření a aseptické techniky). Použití těchto katétrů může být 

nákladově efektivní u pacientů na JIP, při popáleninách, u pacientů s neutropenií a další 

populace pacientů, u kterých míra infekce přesahuje 3,3 na 1000 katetrizačních dnů [264]. 

Minocyclin / Rifampincin V multicentrické randomizované studii CŽK impregnované jak z 

vnější, tak i z vnitřní strany s minocyclinem/rifampicinem byly spojeny s nižším výskytem 

CRBSI ve srovnání s první generací katétrů impregnovanými chlorhexidinem / 

sulfadiazinem stříbra [109]. Příznivý účinek začal po 6 dnech katetrizace. U silikonových 

CŽK impregnovaných minocyklinem / rifampinem s průměrnou časovou prodlevu více než 

60 dnů, bylo prokázáno, že jsou účinné při snižování CRBSI [111]. V těchto studiích nebyly 

hlášeny žádné minocyclin / rifampicin rezistentní organismy. Dvě studie prokázaly, že 

použití těchto katétrů výrazně snížilo CRBSI v porovnání s katétry bez povrchové úpravy 

[110, 111]. Nebyly zveřejněny žádné srovnávací studie s použitím katétrů druhé generace 



 

 

s chlorhexidinem / sulfadiazinem stříbra. I když existovaly obavy týkající se možnosti 

vývoje rezistence, několik prospektivních klinických studií prokázaly, že riziko je nízké 

[272, 273]. Dále nebyla popsaná žádná rezistence související s použitím katétru s 

minocylinem nebo rifampinem v klinickém prostředí. Dvě studie s použitím modelu 

rozhodovací analýzy odhalila, že tyto katétry byly spojeny s mimořádnými úsporami 

nákladů ve srovnání s první generací katétrů s chlorhexidinem / sulfadiazinem stříbra 

[274, 275]. Taková analýza musí být provedena v porovnání s druhou generací katétrů. 

Nicméně, tak jak klesá základní počet infekcí a klesají ceny katetrů, poměr 

nákladů/benefitu se bude měnit. 

Rozhodnutí o použití katétrů impregnovaných chlorhexidinem / sulfadiazinem stříbra 

nebo minocyklinem / rifampicinem by mělo být založeno na potřebě posílit prevenci 

CRBSI po provedení souhrnu standardních postupů (např. vzdělávání personálu, použití 

maximálníh sterilního bariérového opatření, a použití přípravku > 0,5% chlorhexidinu  s 

alkoholem pro asepsi pokožky) a následně zvážit obavy o výskytu rezistentních patogenů 

a nákladů na provádění této strategie. 

Platina / stříbro Katétr impregnovaný kombinací platiny / stříbra (tj. stříbrný 

iontoforetický katétr) je k dispozici pro použití v ČR. Několik prospektivních 

randomizovaných studií bylo publikováno pro srovnání těchto katétrů a katétrů, které 

nejsou ničím napuštěny [276-279]. Jedna studie ukázala snížení incidence hustoty 

kolonizace katétru a CRBSI [278], ale jiné studie nezjistily žádné rozdíly v kolonizaci 

katétru nebo CRBSI mezi impregnovaným katétrem a neimpregnovaný katétrem [39, 276, 

277]. S ohledem na to, doporučení firmy pro nebo proti používání těchto katétrů nelze 

provést. 

 

Systémová antibiotická profylaxe 

Doporučení 

1. Nepodávejte rutinně systémovou antimikrobiální profylaxi před zavedením nebo 

během použití intravaskulárního katétru k prevenci kolonizace katétru nebo CRBSI. 

(IB) 

Pozadí problematiky 



 

 

Několik studií se zabývalo rolí systémové antibiotické profylaxe při prevenci infekce 

související s katétrem. Nedávná meta-analýza posuzovala tyto studie u onkologických 

pacientů, [114]. Čtyři studie používaly profylaktický glykopeptid před zavedením katétru. 

Nicméně, heterogenita u těchto studiích brání jakýmkoli závěrům týkající se účinnosti. 

Ve studii zkoumající vliv pokračující perorální profylaxe rifampicinu a novobiocinimu 

na infekce související s katétrem u pacientů s karcinomem léčených interleukinem-2 

[280], bylo pozorováno snížení CRBSI, i když 9 z 26 subjektů (35%) přerušilo profylaktické 

podávání antibiotik v důsledku vedlejších účinků a toxicity. U neonkologických pacientů 

nebyl popsán žádný přínos spojený s podáním vankomycinu před zavedením katétru u 55 

pacientů, kteří podstoupili katetrizaci pro parenterální výživu [281]. Stejně tak 

prodloužení perioperační profylaxe antibiotiky u pacientů na kardiovaskulární chirurgii 

nesnížila kolonizaci centrálního žilního katétru [282]. Nedávný systematický přehled 

(Cochrane) profylaktických antibiotik u novorozenců s umbilikálními katétry dospěl k 

závěru, že neexistuje dostatek důkazů z randomizovaných studií podporující nebo 

vyvracující užívání profylaktických antibiotik [283]. 

Pozdní nástup neonatální sepse často nastává vlivem koagulázy negativních 

stafylokoků a existuje názor, že často pochází z infikovaných centrálních žilních katétrů. 

Pět studií zařadilo celkem 371 novorozenců porovnávající vankomycinu v kontinuální 

infuzi pomocí parenterální výživy nebo přerušovaným dávkováním s placebem. U dětí 

léčených vankomycinem byl zjištěn nižší výskyt sepse (RR 0,11 95% CI 0,05-0,24) a méně 

sepse způsobené koagulázou negativních stafylokoků (RR 0,33 95% CI 0,19 - 0,59) [284]. 

Úmrtnost a délka pobytu nebyly významně odlišné mezi těmito dvěma skupinami. Byly 

tam dostatečné údaje pro hodnocení rizika selekce rezistentních organismů vůči 

vankomycinu. 

 

Antibiotické / Antiseptické masti 

Doporučení 

1. Použijte antiseptické masti s povidon-jodem nebo s bacitracinem/ gramicidinem/ 

polymyxinem B na místo výstupu hemodialyzačního katétru po jeho zavedení a na 

konci každé dialýzy pouze v případě, že mast není v interakci s materiálem katétru 



 

 

podle doporučení výrobce. (IB)  

Pozadí problematiky 

Různá lokální antibiotika nebo dezinfekční masti byly použity v pokusech snížit 

antimikrobiální zatížení v místě zavedení katétru, a tím zabránění infekce. Podíl starších 

studií, zkoumající především periferní žilní katétry, přinesl různé závěry [82, 285, 286]. 

Kromě toho, použití antibiotických mastí, které mají omezený antimykotickou aktivitu, 

může vést ke zvýšení kolonizace anebo infekce následkem druhů Candid [89]. 

Novější studie zkoumala tento přístup u vysoce rizikových pacientů, zejména u 

hemodialyzovaných pacientů [116-119]. Tři randomizované kontrolované studie hodnotily 

použití 10% povidon-jodidu [117-119]. Nebyl pozorovaný významný pokles kolonizace, 

infekce v místě vyústění nebo infekce v krevním oběhu. Příznivý účinek byl nejvýraznější u 

pacientů s nosní kolonizací bakterií Staphylococcus aureus [117-119]. 

Přenašeči S. aureus v nasálním prostoru s větší pravděpodobností prodělají CRBSI 

než nekolonizované osoby [287-289]. To umožňuje výzkumníkům posoudit užitečnost 

lokálního mupirocinu, silného antistafylokokového prostředku. Některé studie prokázaly 

snížení rizika CRBSI při aplikování masti s mupirocinem v místě zavedení katétru [117, 

290-292]. Jiní prokázali podobné výhody, když se použije mupirocin nasálně [288, 289, 

293]. Nicméně, nadšení pro toto opatření bylo sraženo rychlým vývojem rezistence 

mupirocinu pozorované u některých center [88, 294, 295] a potenciálním degradačním 

efektem, který má mupirocin na polyuretanové katétry [94, 95]. 

V jediné studii prokazující významný vliv na mortalitu, bylo srovnáno aplikování 

masti s bacitracinem / gramicidinem / polymyxinem B masti na místo zavedení katétru u 

169 hemodialyzovaných pacientů s placebem [296]. Infekce byly pozorovány častěji u 

pacientů ve skupině s placebem než u skupiny s bacitracinem / gramicidinem / 

polymyxinem B (34 versus 12%, relativní riziko 0,35  95% CI 0,18-0,68). Počet infekcí na 

1000 katetrizačních dnů (4,10 oproti 1,02, p <0,0001) a počet bakteriálních infekcí na 

1000 katetrizačních dnů (2,48 oproti 0,63, p = 0,0004) byly také vyšší ve skupině pacientů 

s placebem. V šestiměsíčním sledovaném období bylo 13 úmrtí ve skupině s placebem ve 

srovnání se třemi úmrtími ve skupině s bacitracinem / gramicidinem / polymyxinem B (p = 

0,004). Existují tedy důkazy z jedné studie u pacientů na hemodialýze, že mast s 



 

 

bacitracinem / gramicidinem / polymyxinem B může zlepšit výsledek, ale žádné podobné 

údaje neexistují pro použití u dalších skupin pacientů [296].  

 

Profylaxe antibiotickou zátkou, antimikrobiální proplach katétru a profylaxe uzávěru 

katétru 

Doporučení 

1. Použijte profylaktickou antimikrobiální zátku u pacientů s dlouhodobými katétry, kteří 

mají v anamnéze opakovaně CRBSI i přes optimální maximální dodržování aseptických 

technik. (II) 

Pozadí problematiky 

K prevenci CRBSI byla použita široká škála antibiotik a antiseptických roztoků k proplachu 

nebo zátce lumenů katétru [120-138]. Zátka katétru je technika, u které se používá 

antimikrobiální roztok k zaplnění lumen katétru, který se ponechá po dobu prodlevy, 

během níž se katétr nepoužívá. Na profylaktický proplach nebo zátku centrálního žilního 

katétru byly použity antibiotika různých koncentrací buď samostatně (jsou-li zaměřeny na 

konkrétní organismus) nebo v kombinaci (dosažení širokého empirického pokrytí) jako je 

vankomycin, gentamicin, ciprofloxacin minocyklin, amikacin, cefazolin, cefotaxime a 

ceftazidim, zatímco antiseptika obsahovaly alkohol, taurolidine, citrát trisodný.  

Tyto látky jsou obvykle v kombinaci se sloučeninou, která působí jako 

antikoagulancium, jako je heparin nebo EDTA. Většina těchto studií, byly prováděny u 

relativně malého počtu vysoce rizikových pacientů, jako jsou hemodialyzovaní pacienti, 

novorozenci nebo neutropeničtí onkologičtí pacienti. Přestože většina studií ukazuje 

příznivý účinek antimikrobiálního proplachu nebo zátky s roztoky z hlediska prevence 

infekce související s katétrem, musí to být vyvážené potenciálními nežádoucími účinky, 

toxicitou, alergickou reakcí nebo vznikem rezistence spojené s antimikrobiální látkou. 

Široká škála použitých sloučenin, heterogenita studované populace pacientů a omezení 

velikosti a návrhu studií brání obecnému doporučení pro použití. Kromě toho, neexistují 

žádné přípravky schválené FDA pro uvádění na trh a většina přípravků byla připravena v 

nemocničních lékárnách. Následuje stručný přehled některých studií. 



 

 

Nejméně 10 studií týkající proplachu katétru a zátky s roztokem bylo provedeno u 

pacientů na hemodialýze [128, 129, 131 až 138]. Všechny tři meta-analýzy prokázaly, že 

katétr zátkou s roztokem snižuje riziko CRBSI u pacientů na hemodialýze [297-299]. V 

největší z těchto studií bylo 291 pacientů zařazeno do prospektivního randomizovaného 

srovnání 30% citrátu sodného ve srovnání s heparinem [133]. Výskyt CRBSI byl významně 

nižší ve skupině, jejíž katétr měl zátku citrátu sodného (4.1 BSI / 1000 katetrizačních dnů  

vs 1,1 BSI / 1000 katetrizačních dnů, p <0,001) a žádný významný rozdíl u trombózy nebo 

okluzi katétru nebyl zaznamenán. Nicméně, je-li infuze podána rychle, může 

koncentrovaný citrát způsobit vážné hypokalcémie, srdeční arytmie, a smrt. Druhá 

největší studie u hemodialyzovaných pacientů zkoumala účinek zátky katétru obsahující  

cefazolin, gentamicin a heparin ve srovnání s kontrolní skupinou pacientů léčených pouze 

heparinem [135]. U 120 osob výskyt CRBSI byl významně nižší u pacientů užívajících 

antibiotickou zátku (0,44 BSI / 1000 katetrizačních dnů  vs 3,12 BSI / 1000 katetrizačních 

dnů, p = 0,03) [135]. Jiné studie u dialyzovaných pacientů studovaly minocyklin, 

gentamicin, EDTA, heparin, taurolidin, vankomycin a cefotaxim. 

Nejméně pět studií bylo provedeno u pediatruických onkologických pacientů [120, 

121, 124, 126, 127]. V největší studii bylo 126 subjektů zařazeno do prospektivní, 

randomizované, dvojitě zaslepené studie porovnávající vankomycin / ciprofloxacin / 

heparin (VCH) s vankomycinem / heparinem (VH) a samostatným heparinem (H) [124]. 

Doba infekce související s CŽK byla významně delší u studie s VCH nebo VH ve srovnání s 

heparinem a výskyt infekce byl významně nižší u jednoho z roztoků obsahující antibiotika 

ve srovnání se samotným heparinem (1,72 / 1000 katetrizačních dnů [H ] vs 0.55 / 1000 

katetrizačních dnů [VCH] proti 0,37 / katetrizačních dnů [VH]). 

U meta-analýzy sedmi randomizovaných, kontrolovaných studií byla zkoumána 

využitelnost zátky obsahující vankomycin nebo proplach roztoky ve srovnání se 

samostatným heparinem, poměr rizika roztoků vankomycinu / heparinu bylo 0,49 (95% CI 

0,26-0,95, p = 03) [300]. Zdá se, že použití zátky katétru má větší výhody, než pouze 

proplachování vankomycinem přes katétr. 

Poslední, prospektivní dvojitě zaslepená, randomizovaná studie srovnávala 

užitečnost zátky se 70% etanolem proti heparinizovanému fyziologickému roztoku v 



 

 

prevenci primární CRBSI u onkologických pacientů. U pacientů využívající preventivní 

léčbu se zátkou etanolu byla výrazně menší pravděpodobnost výskytu primární CRBSI 

(0,60/1000 katetrizačních dnů vs 3,11/1000 katetrizačních dnů, nebo 0,18, 95% CI 05,65, 

P5, 008) [301]. 

 

Antikoagulancia 

Doporučení 

1. Nepoužívejte rutinně antikoagulační léčbu z důvodu redukce rizika katétrové infekce 

u obecné populace pacientů. (II) 

 

Pozadí problematiky 

Krátce po zavedení jsou intravaskulární katétry potažené podmíněným (předem daným) 

filmem, skládající se z fibrinu, plazmatické bílkoviny a buněčných prvků, jako například 

krevních destiček a červených krvinek [213, 302]. Mikroby jsou v interakci s podmíněným 

filmem, což má za následek kolonizaci katétru [303]. Existuje úzká souvislost mezi 

trombózou centrálních žilních katétrů a infekcí [221, 304, 305]. Z tohoto důvodu jsou 

antikoagulancia používána k prevenci trombózy katétru a pravděpodobně snižuje riziko 

infekce. 

V meta-analýze hodnotící přínos profylaxe heparinem (3 jednotek/ml v parenterální 

výživě, 5000 jednotek každých 6 nebo 12 hodin v proplachu nebo 2500 jednotek 

nízkomolekulární heparinu subkutánně) u pacientů s krátkodobými CŽK, riziko centrální 

žilní trombózy související s katetrizací bylo sníženo při použití profylaktického heparinu 

[139]. Nicméně, nebyl pozorován žádný výrazný rozdíl v rychlosti CRBSI. V nedávnější 

prospektivní randomizované studii bylo 204 pacientů s netunelizovanými katétry 

rozděleni na ty, co dostávali kontinuální infuzi heparinu (100 jednotek / kg / d) nebo 

fyziologického roztoku (50 ml / d) [306]. Míra CRBSI bylo významně nižší ve skupině 

pacientů s heparinem (2,5 BSI / 1000 katetrizačních dnů vs 6,4 BSI / 1000 katetrizačních 

dnů). Vzhledem k tomu, že většina heparinových roztoků obsahuje konzervační látky s 

antimikrobiální aktivitou, je nejasné, zda snížení výskytu CRBSI je výsledkem snížené 

tvorby trombů, konzervačních látek nebo obojího. Většinou jsou centrální žilní katétry 



 

 

arterie pulmonalis, umbilicalis k dispozici jako heparinizované zařízení. Většina katétrů s 

heparinem jsou vázané s benzalkoniumem, který poskytuje katétr s antimikrobiální 

aktivitou [307] a poskytuje anti-trombotický účinek [308]. Nicméně, některé katétry mají 

heparin vázán přímo na katétr bez benzalkoniumu [309]. Studie prokázaly, že heparinem 

potažené katétry snižují riziko vzniku trombózy a rizika CRBSI [306, 308-310], ale jsou 

méně účinné při snížení kolonizace katétru než katétry impregnované 

chlorhexidinem/sulfadizinem stříbra [311]. Bohužel výskyt heparinem indukované 

trombocytopenie přinutila mnoho lékařům vyhnout se heparinu [312]. Trisodium citrát 

byl doporučen jako řešení roztoku pro zátku katétru, protože má obě antikoagulační a 

antimikrobiální vlastnosti [133]. V prospektivní randomizované, dvojitě zaslepené studii u 

pacientů na hemodialýze použití intradialyzačního heparinu (5000 U / ml) bylo spojeno s 

výrazně větším výskytem CRBSI ve srovnání s použitím 30% citronanu sodného (4.1 BSI / 

1000 katetrizační dnů vs 1,1 BSI / 1000 katetrizační dnů [313]. 

Warfarin byl hodnocen jako prostředek pro snížení trombózy CŽK, a tím i infekce 

[314-318]. U pacientů s dlouhodobými CŽK nízké dávky warfarinu (tj. 1 mg / den) snižují 

výskyt katetrizačních trombóz [142, 143]. Nicméně, jiné studie nepotvrdily snížení 

trombózy a navíc další objevili neobvyklé interakce u pacientů léčených 5-FU [319, 320]. 

Údaje jsou omezené; i když nízká dávka warfarinu snižuje riziko trombu u pacientů s 

rakovinou, nebylo prokázáno, že snižuje infekční komplikace. V některých studiích se u 

více než 20 % pacientů vyvine prodloužený protrombinový čas a je třeba cíleně upravit 

dávkování [321]. Ostatní antikoagulancia, jako inhibitory faktoru Xa nebo přímé inhibitory 

trombinu, nebyly dostatečně posouzeny z hlediska snížení rizika infekcí související s 

katetrizací. 

 

Výměna periferních a středně dlouhých (midline) katétrů 

Doporučení 

1. Není potřeba vyměňovat periferní katétry častěji než jednou za 72 až 96 hodin ke 

snížení rizika infekce a flebitidy u dospělých. (IB) 

2. Nebylo vytvořeno žádné doporučení týkající se výměny periferního katétru u 

dospělých pouze při klinické indikaci. (NO) 



 

 

3. U dětí vyměňujte periferní katétry pouze při klinické indikaci. (IB) 

4. Středně dlouhé katétry vyměňujte pouze při specifické indikaci. (II) 

 

Pozadí problematiky 

Plánovaná výměna intravaskulárních katetrů byla navržena jako metoda k zabránění 

flebitidy a infekcí související s katetrem. Studie krátkých periferních žilních katetrů 

ukazují, že výskyt tromboflebitidy a bakteriální kolonizace katetrů se zvyšuje, pokud jsou 

katétry ponechány na místě > 72 hodin [258]. Avšak nejsou podstatné rozdíly ve výskytu 

flebitidy u periferních katétrů při ponechání na místě 72 hodin ve srovnání s 96 hodinami 

[141]. Vzhledem k tomu, že flebitida a kolonizace katétru byla spojena se zvýšeným 

rizikem infekce související s katétrem, místa zavedení krátkých periferních katetrů jsou 

běžně obměňovány v intervalech 72 až 96 hodin, z důvodu snížení rizika infekce a 

diskomfortu pacienta spojeného se flebitidou. 

Některé studie naznačují, že plánované odstranění po 72 hodinách proti odstranění 

podle potřeby, má za následek podobný výskyt flebitidy a poruchu katétru [142 - 144]. 

Tyto studie však neřešily otázku CRBSI a riziko CRBSIs s touto strategií není dobře 

prostudováno. 

Středně dlouhé katétry jsou spojeny s nižším výskytem flebitidy než krátké periferní 

katétry a s nižším výskytem infekce než CŽK [322-324]. V jedné prospektivní studii 140 

střednědlouhých katétrů bylo jejich použití spojeno s rychlostí BSI z 0,8 na 1000 

katetrizačních dnů [324]. Žádné specifické rizikové faktory, včetně doby trvání katetrizace, 

nebyly spojeny s infekcí. Středně dlouhé katétry byly na místě v průměru 7 dní, ale také 

po dobu 49 dnů. I když z této studie vyplývá, že středně dlouhé katétry mohou být 

vyměněny pouze v případě, že se jedná o konkrétní indikace, žádná prospektivní, 

randomizované studie nevyhodnocovala prospěšnost rutinní výměny jako strategie k 

zabránění CRBSI související se středně dlouhými katétry. 

 

Výměna CŽK, včetně PICC a hemodialyzačních katétrů 

Doporučení 

1. Nevyměňujte rutině CŽK, PICC (periferně zaváděný centrální katétr), hemodialyzační 



 

 

katétry nebo plicnicové katétry z důvodu prevence katétrové infekce. (IB) 

2. Neodstraňujte CŽK nebo PICC pouze na základě samotné horečky. Použijte klinický 

úsudek s ohledem na vhodnost odstranění katétru, pokud je zdroj infekce prokázaný 

jinde nebo je-li podezření na neinfekční příčinu horečky. (II) 

3. Neprovádějte rutinně výměnu netunelizovaných katétrů po vodiči pro prevenci 

infekce. (IB) 

4. Neprovádějte výměnu netunelizovaného katétru po vodiči v případě podezření na 

infekci. (IB) 

5. Proveďte výměnu nefunkčního netunelizovaného katétru po vodiči pouze pokud není 

prokázána přítomnost infekce. (IB) 

6. Pokud jsou prováděny výměny po vodiči, použijte nové sterilní rukavice před 

manipulací s novým katétrem. (II) 

 

Pozadí problematiky 

Výměna katétrů v pravidelných časových intervalech jako metoda vedoucí ke snížení 

CRBSI nesnížila výskyt. Dvě studie hodnotily strategii výměny katétru každých 7 dní ve 

srovnání se strategií výměny katétrů podle potřeby [165, 325]. Jedna z těchto studií 

zahrnovala 112 pacientů na chirurgické JIP, kteří měli zavedené CŽK, katétry arterie 

pulmonalis nebo katétry periferní arterie [165], zatímco druhá studie zahrnovala pouze 

hemodialyzační katétry subklavie [325]. V obou studiích nebyl zjištěn žádný rozdíl ve 

výskytu CRBSI u pacientů podstupující plánovanou výměnu katétru každých 7 dní ve 

srovnání s pacienty, u nichž byl katétr vyměněn dle potřeby. 

Plánované výměna CŽK pomocí vodiče je další navrhovaná strategie pro prevenci 

CRBSI. Výsledky meta-analýzy 12 randomizovaných kontrolovaných studií hodnotících 

péči o CŽK neprokázaly žádné snížení výskytu CRBSI prostřednictvím běžné výměny CŽK 

pomocí vodiče ve srovnání s výměnou katétru na základě potřeby [326]. Tudíž, rutinní 

výměna CŽK není nutná pro katétry, které jsou funkční a nemají žádný důkaz, že způsobí 

místní nebo systémové komplikace. 

Výměna katétru pomocí vodiče se stala uznávanou technikou pro výměnu 

nefunkčního katétru nebo výměnu katétru arterie pulmonalis pro CŽK, kdy není potřeba 



 

 

invazivní monitorování. Zavedení katétru přes vodící drát je spojeno s menším 

diskomfortem a významně nižším podílem mechanických komplikací než u těch, které 

jsou na nové místo zavedeny perkutánně [327]. Kromě toho tato technika u některých 

pacientů poskytuje prostředky pro zachování omezeného žilního přístupu. Výměna 

dočasných katétrů přes vodící drát v přítomnosti bakteriémie není přijatelná strategie 

výměny, protože zdrojem infekce je obvykle oblast kolonizace kůže z vpichu do žíly [37, 

327]. Nicméně, u vybraných pacientů s tunelizovanými hemodialyzačními katétry a 

bakteremií, je výměna katétru přes vodič v kombinaci s léčbou antibiotiky, alternativou 

jako záchranná strategie u pacientů s omezeným venózním přístupem [328-331]. 

Vzhledem ke zvýšené obtížnosti získání vaskulární přístupu u dětí by měla být 

pozornost věnována frekvenci, s jakou jsou katétry u těchto pacientů vyměňovány. Ve 

studii, ve které byly použité metody analýzy přežití, zkoumali vztah mezi délkou trvání 

centrální žilní katetrizace a komplikacemi u pediatrických pacientů na JIP. U všech 

pacientů zařazených do studií (n = 397) zůstali neinfikované pro medián 23,7 dnů [250]. 

Kromě toho nebyl zjištěn žádný vztah mezi dobou trvání katetrizace a denní 

pravděpodobnosti infekce (r = 0,21, P> 0,1), což naznačuje, že rutinní výměna CŽK 

pravděpodobně nesnižuje výskyt infekce související s katétrem [250]. 

Oblasti vaskulárního přístupu mohou být ještě omezenější u novorozenců. Čtyři 

randomizované studie (n = 368) zahrnuté v nedávném systematickém přehledu 

(Cochrane) srovnávaly účinky podávání parenterální výživy pomocí perkutánních 

centrálních žilních katétrů a periferních intravenózních katétrů. Méně bolestivé procedury 

(venepunkce) byly nutné u novorozenců užívající perkutánní CŽK a tam neexistoval žádný 

důkaz zvýšeného rizika rozvahových položek [332]. 

Uzávěr CŽK způsobený trombem je jedním z nejčastějších důvodů pro odstranění 

CŽK u novorozenců. Různé metody se snažily zabránit uzávěru katétru. V poslední době 

publikovaná randomizovaná studie (n = 201) posuzovala, zda kontinuální infuze s 

heparinem (0,5 jednotek / kg / hod) může účinně prodloužit dobu trvání katetrizace ve 

srovnání s placebem infuze. Míra uzávěru katétru vyžadující odstranění katétru byla nižší 

ve skupině s heparinem (6% vs 31%, p = 0,001: NNT = 4). Výskyt CRBSI byl podobný, i když 



 

 

studie nebyla cílena na hodnocení rozdílu výskytu CRBSI. Heparin s hladinami protilátek 

nebyly rutinně stanovovány [333]. 

Hemodialyzační katétry. Použití katétrů pro hemodialýzu je nejčastější faktorem, který 

přispívá k bakteriémii u dialyzovaných pacientů, [334, 335]. Relativní riziko bakteriémie u 

pacientů s dialyzačními katétry je sedmkrát vyšší než riziko pro pacienty s 

arteriovenózními píštělemi (AV) [336]. AV píštěle a štěpy jsou upřednostňovány před 

hemodialyzačními katétry u pacientů s chronickým selháním ledvin, a to díky jejich nižším 

souvisejícím rizikem infekce. Je-li dočasný přístup potřebný pro dialýzu, tunelizovaný 

katétr s manžetou je lepší než netunelizovaný katétr s manžetou, a to i na jednotce 

intenzivní péče, v případě očekávané doby zavedení katétru > 3 týdny [59]. 

Plicnicové katétry. Katétry arterie pulmonalis jsou zavedeny pomocí teflonového 

zavaděče a jsou obvykle ponechány na místě v průměru 3 dny. Většinou jsou katétry 

arterie pulmonalis heparinizovány, což snižuje nejen trombózu katétru, ale také 

mikrobiální přilnavost katétru [307]. Meta-analýza ukazuje, že výskyt CRBSI spojený s 

katetrizací arterie pulmonalis je 3,7 na 1000 katetrizačních dnů, což je o něco vyšší než 

pozorovaný výskyt u nemedikovaných netunelizovaných CŽK (2,7 za 1000 dní katetr) [6, 

45]. 

Data z prospektivních studií ukazují, že riziko kolonizace katétru a CRBSI se značně 

zvyšuje, pokud katétr zůstane na svém místě. Obecně platí, že riziko kolonizace se značně 

zvyšuje po 4 dnech katetrizace [75, 337, 338], a že riziko CRBSI se zvyšuje po 5-7 dnů 

katetrizace [75, 84, 166]. Je třeba usilovat o rozlišování mezi infekcí související se 

zavaděčem, a která souvisí s katétrem arteria pulmonalis. K významné kolonizaci zavaděče 

dojde dříve než u katétru arteria pulmonalis [337, 339]. Přesto žádné studie neukazují, že 

výměna katétru v pravidelných časových intervalech, je efektivní způsob, jak snížit riziko 

CRBSI [165, 327, 339]. U pacientů, kteří nadále potřebují hemodynamické monitorování, 

katétry arterie pulmonalis není třeba měnit častěji než jednou za 7 dnů [339]. Žádná 

zvláštní doporučení nejsou vytvořena o běžné výměně katétrů, které musí být na místě po 

dobu > 7 dní. 

Katétry artérie pulmonalis jsou obvykle baleny tenkým plastovým obalem, který 

brání kontaminaci dotykem, pokud je umístěn na katétru. Ve studii se 166 katétry, 



 

 

pacienti, kteří byli náhodně rozděleni, na ty, kteří měli katétry uzavřené v tomto obalu se 

sníženým rizikem pro CRBSI v porovnání s těmi, kteří měli katétr arterie pulmonalis 

umístěný bez obalu (P = 0,002) [81]. 

 

Umbilikální katétry 

Doporučení 

1. Vyjměte a nenahrazujte umbilikální arteriální katétry pokud jsou přítomny jakékoliv 

známky CRBSI, cévní nedostatečnosti dolních končetin nebo trombózy. (II) 

2. Vyjměte a nenahrazujte umbilikální žilní katétry, pokud jsou přítomny jakékoliv 

známky CRBSI nebo trombózy. (II) 

3. Nebylo vytvořeno žádné doporučení týkající se pokusů ochrany umbilikálního katétru 

podáním antibiotické léčby přes katétr. (NO) 

4. Před zavedením katétru očistěte umbilikální místo vpichu antiseptikem. Vyhněte se 

použití jódové tinktury z důvodu možného vlivu na štítnou žlázu novorozence. Ostatní 

produkty obsahující jód (např. povidon-jodid) mohou být použity. (IB) 

5. Nepoužívejte lokální antibiotické masti nebo krémy na místo zavedení umbilikálního 

katétru vzhledem k možné podpoře plísňové infekce a antimikrobiální rezistence. (IA) 

6. Přidejte nízké dávky heparinu (0,25-1,0 U/ml) do roztoku infundovaného  přes 

umbilikální arteriální katétr. (IB) 

7. Odstraňte umbilikální katétry co nejdříve, pokud již nejsou potřeba nebo jsou-li 

pozorovány nějaké známky cévní nedostatečnosti dolních končetin. Optimálně by 

umbilikální arteriální katétry neměly být ponechány na místě >5 dnů. (II) 

8. Pokud již nejsou umbilikální žilní katétry potřeba, měly by být odstraněny co nejdříve, 

ale mohou být použity až 14 dnů, pokud byly ošetřovány asepticky. (II) 

9. Umbilikální katétr může být nahrazen, pokud je nefunkční, neexistuje žádná jiná 

indikace k odstranění katétru a celková doba trvání katetrizace nepřekročila 5 dnů 

pro umbilikální arteriální katétr a 14 dnů pro umbilikální žilní katétr. (II) 

 

Pozadí problematiky 



 

 

I když je pupečníkový pahýl silně kolonizovány brzy po narození, často se katetrizace 

pupečníkové cévy používá pro vaskulární přístup u novorozenců. Do pupečníkové cévy 

může být snadno zavedena kanyla a umožní i sběr krevních vzorků a měření 

hemodynamického stavu. Incidence kolonizace katétru a BSI jsou podobné u katétrů 

pupečníkové žíly a katétrů pupečníkové arterie. V několika studiích se odhadovalo, že 40 - 

55 % katétrů umbilikální arterie bylo kolonizováno a 5 % mělo za následek CRBSI; katétry 

pupečníkové žíly byly spojeny s kolonizací ve 22 % - 59 % případů [147, 148, 340] a CRBSI 

u 3 % -8 % případů [148]. I když výskyt CRBSI je podobný pro umbilikální katétry v horní 

pozici (tj. nad membránou), ve srovnání s dolní pozicí (tj. pod membránou a nad bifurkaci 

aorty), katétry umístěné ve vysoké pozici vedou k nižšímu výskytu cévních komplikací bez 

zvýšení nežádoucího následků [148]. 

Rizikové faktory infekce se liší u katétrů umbilikální arterie a katétrů umbilikální žíly. 

V jedné studii u novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností, kteří také dostali 

antibiotika po > 10 dnů, měli zvýšené riziko  CRBSI umbilikální arterie [148]. Ve srovnání s 

jedinci s vyšší porodní hmotnosti a příjmem tekutin parenterální výživy jsou vystaveni 

zvýšenému riziku CRBSI umbilikální žíly. Doba trvání katetrizace nebyla nezávislým 

rizikovým faktorem pro infekci kteréhokoli typu pupečníkového katétru. 

Nedávná randomizovaná studie (n = 210) hodnotila, zda dlouhodobá umbilikální 

žilní katetrizace (až 28 dnů) by vedla ke stejnému nebo menšímu výskytu CRBSI ve 

srovnání s novorozenci, kteří byli randomizováni do krátkodobé umbilikální žilní 

katetrizace po 7-10 dní, následované perkutánní centrální venózní katetrizací. CRBSI byla 

vyšší (20 %) u novorozenců dlouhodobé katetrizace ve srovnání s krátkodobou katetrizací 

novorozenců (13 %). Rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,17), i když byla studie 

poddimenzovaná. Studie nebyla cílena na hodnocení rozdílů ve výskytu žilní trombózy 

[341]. 

 

Periferní arteriální katétry a systémy pro monitorování tlaku dospělých a pediatrických 

pacientů  

Doporučení 

1. Z důvodu redukce rizika infekce je u dospělých výhodnější využít přednostně oblasti 



 

 

radiální, brachiální nebo dorsalis pedis než oblast femorální nebo axilární. (IB) 

2. U dětí by neměla být používána oblast brachiální. Upřednostňuje se oblast radiální, 

dorsalis pedis a tibialis posterior před zaváděním v oblasti femorální nebo axilární. (II) 

3. Během zavedení periferního arteriálního katétru by měla být použita minimálně 

čepice, maska, sterilní rukavice a malá sterilní perforovaná rouška. (IB) 

4. Při zavádění katétru do axilární nebo femorální arterie by měla být použita maximální 

sterilní bariérová opatření. (II) 

5. Vyměňte arteriální katétry pouze při klinické indikaci. (II) 

6. Odstraňte arteriální katétr, jakmile již není potřeba. (II) 

7. Používejte raději jednorázové soupravy převodníků než pro opakované použití, pokud 

je to možné. (IB) 

8. Nevyměňujte rutinně arteriální katétry z důvodu prevence katétrové infekce. (II) 

9. Vyměňte jednorázové a resterilizovatelné soupravy převodníků v 96-ti hodinových 

intervalech. Vyměňte ostatní komponenty systému (včetně hadiček, systému a 

roztoku pro kontinuální) společně s výměnou soupravy převodníků. (IB)  

10. Udržujte všechny komponenty systému monitorování tlaku (včetně zařízení pro 

kalibraci a roztoku pro kontinuální proplach) sterilní. (IA) 

11. Minimalizujte počet manipulací a vstupů do systému pro monitorování tlaku. 

Používejte raději uzavřený proplachovací systém (tj. kontinuální proplach) než systém 

otevřený (tj. takový, který vyžaduje stříkačku a uzavírací kohout) k udržení 

průchodnosti katétru pro monitorování tlaku. (II) 

12. Pokud je systém monitorování tlaku přístupný přes membránu, otřete membránu 

před přístupem do systému vhodným antiseptikem. (IA) 

13. Nepodávejte roztoky obsahující dextrózu nebo parenterální výživu do systému 

monitorování tlaku. (IA) 

14. Sterilizujte opakovaně použitelné soupravy převodníků podle pokynů výrobce, pokud 

použití jednorázových není možné. (IA) 

 

Pozadí problematiky 



 

 

Arteriální katétry jsou obvykle zaváděny do arteria radialis nebo femoralis a umožňují 

kontinuální monitorování krevního tlaku a měření krevních plynů. Riziko CRBSI u 

arteriálních katetrů je nižší než u katétrů bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravou, 

netunelizovaných krátkodobých CŽK (1,7 versus 2,7 na 1000 katetrizačních dnů) [6]. 

Nicméně, riziko výskytu CRBSI je srovnatelné s arteriálními katétry a katétry s povrchovou 

úpravou a bez povrchové úpravy, netunelizovanými krátkodobými CŽK [6]. Použití 

bariérových opatření v plné míře při arteriální kanylaci nevede ke snížení rizika arteriální 

CRBSI na rozdíl od CŽK [158, 159]. Nicméně pokud jsou arteriální katétry zavedeny pomocí 

protokolu, který obsahuje maximální bariérová opatření, může být dosaženo velmi 

nízkého rizika CRBSI (0,41 / 1000 katetrizačních dnů) [47]. Ačkoli meta-analýza nedokázala 

vymezit rozdíl ve výskytu CRBSI u tří oblastí zavedení (radiální, stehenní a axilární) [342], 

kolonizace katétrů zavedených do femorální oblasti se vyskytuje častěji [158]. Navíc 

prospektivní observační studie u více než 2900 arteriálních katétrů, které byly zavedeny 

použitím maximálních bariérových opatření, prokázala téměř osminásobné zvýšení 

výskytu CRBSI při použití femorální oblasti ve srovnání s radiální oblastí [343]. Dále je zde 

větší riziko CRBSI způsobené gram-negativními bakteriemi, je-li využita oblast femorální 

[343]. Výskyt kolonizace katétru a CRBSI je podobná u oblasti radiální a dorsalis pedis  

[157]. Riziko vzniku CRBSI se zvyšuje s dobou trvání katetrizace [166, 344], avšak rutinní 

výměna arteriálních katetrů v naplánované době nevede ke snížení rizika CRBSI [165]. 

Katétry, které musí být zavedeny po > 5 dny by neměly být rutinně vyměňovány, pokud 

nebyla prokázána pozorovaná infekce. 

 

Výměny infuzních setů 

Doporučení 

1. U pacientů, kteří nedostávají krevní transfuze, krevní produkty nebo tukové emulze 

vyměňte kontinuálně používané infuzní sety včetně přídavných komponentů  

ne častěji než v 96 - hodinových intervalech, nejméně však každých 7 dní. (IA) 

2. Nebylo vytvořeno žádné doporučení o periodicitě výměny u nepravidelně 

používaných setů. (NO) 

3. Nebylo vytvořeno žádné doporučení týkající se frekvence výměny jehel  



 

 

u implantovaných portů. (NO) 

4. Vyměňte sety sloužící k převodu krve, krevních derivátů nebo tukových emulzí (těch  

v kombinaci s aminokyselinami a glukózou ve směsi 3-v-1 nebo podávaných 

samostatně) do 24 hodin po zahájení infuze. (IB) 

5. Vyměňte sety Propofolových infuzí každých 6 nebo 12 hodin, při výměně láhve  

a dle doporučení výrobce. (IA) 

6. Nebylo vytvořeno žádné doporučení pro dobu ponechání zavedené jehly pro přístup 

k implantovaným portům, na místě. (NO) 

 

Pozadí problematiky 

V řadě dobře kontrolovaných studií a meta-analýzách byl zkoumán optimální interval  

pro běžnou výměnu infuzních setů. Údaje z těchto studií ukazují, že častější výměna 

infuzních setů než za 72 až 96 hodin po zahájení užívání je bezpečná a nákladově efektivní 

[141, 177, 179-181]. Novější studie ukazují, že infuzní sety mohou být bezpečně používány 

po dobu až 7 dnů, pokud jsou používány ve spojení s antiseptickými katétry nebo pokud 

nebyly použity roztoky, které podporují růst mikroorganismů (např. parenterální výživa 

nebo krev) [216, 345]. Pokud je použita infuze roztoku, který podporuje růst 

mikroorganismů (např. tukové emulze a krevní produkty), je indikovaná častější výměna 

infuzních setů stejně jako produkty, které byly identifikovány jako nezávislé rizikové 

faktory CRBSI [182, 216, 346-350]. Existuje málo údajů o délce ponechání jehly na místě 

sloužící k přístupu implantovaných portů a rizika CRBSI. I když některá centra  

je ponechávají na místě po několik týdnů bez CRBSI [351], tato praxe nebyla dostatečně 

prostudována. 

 

Bezjehlové systémy  

Doporučení 

1. Měňte komponenty bezjehlového systému přinejmenším stejně často jako infuzní 

sety. Výměny častější než jednou za 72 hodin nepřináší žádné výhody. (II) 

2. Neměňte konektory bezjehlového systému častěji než jednou za 72 hodin nebo podle 

doporučení výrobce, za účelem snížení výskytu infekce. (II) 



 

 

3. Ujistěte se, že všechny komponenty systému jsou kompatibilní k minimalizaci 

netěsnosti a poruchy v systému. (II) 

4. Minimalizujte riziko kontaminace čištěním přístupového portu vhodným antiseptikem 

(chlorhexidin, povidon jod, jodoform nebo 70 % alkohol) a zpřístupněte port pouze 

sterilními prostředky. (IA) 

5. Použijte bezjehlový systém pro přístup intravenózním vstupům. (IB) 

6. Pokud jsou používány bezjehlové systémy, mohou být preferovány ventily s dělící 

přepážkou před mechanickými ventily z důvodu zvýšeného rizika vzniku infekce. (II) 

  

Pozadí problematiky 

Uzavírací kohouty používané pro aplikaci léků, podávání infuzí a sběr vzorků krve 

představují potenciální bránu vstupu mikroorganismů do katétrů cévního přístupu a 

infuzních roztoků. Nebylo prokázáno, zda je takováto kontaminace podstatným vstupním 

bodem pro mikroorganismy vyvolávající CRBSI. Přesto by měly být omezeny uzavírací 

kohouty, které nejsou používány. Obecně platí, že uzavřené systémy katétru jsou spojeny 

s menším výskytem CRBSI než otevřené systémy a měly by být používány přednostně 

[352]. Systémy "piggyback" (sekundární intermitentní infuze poskytovány prostřednictvím 

portu v primárním infuzním setu) se používají jako alternativa k uzavíracím kohoutům. 

Nicméně, také představují riziko pro kontaminaci intravaskulární roztoků, pokud je 

zařízení vstupující do gumové membrány injekčního portu vystaveno vzduchu nebo pokud 

přijde do přímého kontaktu s nesterilní páskou používanou k upevnění jehly k portu. 

Systémy "piggyback" mají potenciál k prevenci kontaminace v těchto místech [353]. 

Pokusy snížit výskyt úrazů ostrými předměty a výsledného rizika přenosu infekce 

krví u zdravotnických pracovníků vedlo k zavedení a nařízení bezjehlových infuzních 

systémů. Na trhu existuje několik typů bezjehlových konektorů. 

První typ konektorů bezjehlového systému se skládal z konektoru rozděleného 

přepážkou, která je přístupná pro tupou kanylu namísto jehly (vnější kanyla byla 

aktivována rozdělením přepážky). Velké množství prostoru v konektoru k přizpůsobení 

kanyly, po odstranění kanyly, může mít za následek vytváření podtlaku, který může 

způsobit, že krev může být nasáta do distálního lumen, a tím zvýšit riziko uzávěru katétru 



 

 

nebo trombózy. Luer-aktivované zařízení, které obsahuje ventil bránící úniku tekutiny 

přes konektor, bylo navrženo tak, aby tento problém odstranil. Některá zařízení vyžadují 

uzávěr luer, který má být připojen k ventilu, jenž se nepoužívá a u kterého může být 

obtížné zachování asespse, a proto mohou být náchylné ke kontaminaci. 

Další typ bezjehlového systému druhé generace řeší okluzní problém tím, že začlení 

posunutí kladné nebo záporné kapaliny buď vypláchnutím aspirované krve, nebo 

zabráněním jeho aspirace do infuzních katétrů. 

Použití bezjehlových konektorů nebo mechanických ventilů bylo účinné při snižování 

kolonizace konektoru v některých [196, 354, 355], ale ne ve všech studií [356], ve srovnání 

s uzavíracím kohoutem a uzávěry. V jedné studii [354] byl výskyt CRBSI nižší při použití 

bezjehlového konektoru proti standardním uzavíracím kohoutům. Vhodné dezinfekční 

prostředky musí být použity, aby se zabránilo přenosu mikrobů prostřednictvím 

konektorů [357]. Některé studie ukázaly, že dezinfekce zařízení chlorhexidinem / 

roztokem alkoholu se ukazuje jako velmi účinná při snižování kolonizace [195, 196]. Navíc, 

čas strávený při dezinfekci může být důležitý. Jedna studie zjistila, že přejetím luer-

aktivovaných zařízení se 70% alkoholem pouze po dobu 3-5 sekund nedostatečně 

vydezinfikuje septální plochu [358].  

Nicméně, řada výzkumů ohlásilo vzestup CRBS ve spojitosti se změnou 

z bezjehlového systému s aktivovanou dělící přepážkou na zařízení s mechanickou 

přepážkou [197, 198, 200, 359]. Důvody pro tuto spojitost nejsou známy a také není 

známo, zda je to spojeno se specifiky nebo úrovní systému, obzvláště když se fyzikální a 

mechanické vlastnosti bezjehlových konektorů liší systém od systému. 

Navíc, jedno šetření zjistilo, že se CRBSI zvýšilo, když bylo přepnuto z luer-

aktivovaného negativního posunu mechanickým ventilem do luer-aktivovaného 

pozitivního posunu tekutin mechanickým ventilem. Nicméně, v observační studii je 

přechod z luer-aktivovaného negativního posunu mechanickým ventilem do jiného luer-

aktivovaného pozitivního posunu tekutin mechanickým ventilem součástí balíku 

intervence, jež vede k výraznému poklesu výskytu CRBSI [201]. 

Možné vysvětlení pro propuknutí infekce spojené s těmito zařízeními jsou: obtížnost 

přiměřené dezinfekce povrchu konektoru v důsledku fyzikálních vlastností plastového 



 

 

krytu rozhraní membrány, vlastností proudění tekutin (laminární versus turbulentní), 

vnitřní povrch, potenciální kapaliny mrtvého prostoru, nedostatečné proplachování 

zařízení z důvodu špatné viditelnosti dráhy proudění tekutin v neprůhledných zařízeních, 

a přítomnost vnitřních vln, které by mohly usazovat organismy, a to zejména v případě, že 

se používají katétry nasávající krev [199]. Některé studie ukázaly, že zvýšení CRBSIs s 

přechodem na luer-aktivované zařízení může souviset s nesprávným čištěním a postupy 

pro kontrolu infekcí jako je málo častá výměna zařízení [192, 194]. 

Navíc byly schváleny FDA postříbřené konektory ventilů, ale nebyly publikované 

žádné randomizované studie s tímto přístrojem a ani nelze udělat žádná doporučení o 

jeho použití. Podobně bylo studováno antiseptické bezbariérové víčko pro bezjehlové 

konektory v laboratorních podmínkách a zdá se být účinné v prevenci vstupu 

mikroorganismů [360], ale dosud nebyl zkoumán v žádné klinické studii. 

 

Zlepšení výkonnosti 

Doporučení 

1. Pro zvyšování výkonnosti používejte v nemocnicích specifické nebo na spolupráci 

založené iniciativy, v nichž jsou mnohostranné strategie svázané s cílem zlepšit shodu 

s praxí založenou na důkazech (IB) 

 

Pozadí problematiky 

Klinické rozhodovací orgány, plátci zdravotní péče a advokáti pacientů zdůrazňují význam 

využití výsledků výzkumu v každodenní praxi. Přísné hodnocení preventivních opatření 

CRBSI pomocí navržených studií s vysokou vnitřní platností, a to včetně studie populace, 

které optimalizují externí platnosti je i nadále nezbytné. Jakmile byly stanoveny postupy, 

které byly účinné a ekonomicky efektivní, dalším krokem je realizace těchto na důkazu 

založených postupů tak, aby se staly součástí běžné klinické péče. Bohužel realizace na 

důkazu založených postupů k prevenci CRBSI v nemocnicích v USA nebyla optimální [361, 

362]. Národní průzkum provedený v březnu roku 2005 u více než 700 nemocnic v USA 

ukázal, že maximální sterilní bariérová opatření při zavádění centrálních žilních katétrů 

nebo dezinfekce místa chlorhexidin glukonátem, čili dva postupy obecně doporučovány 



 

 

v klinickém doporučeném postupu publikovaném v roce 2002 [363], nebyly běžně využity 

přibližně u čtvrtiny nemocnic v USA [364]. Přibližně 15 % amerických nemocnic uvedlo, že 

rutinně vyměňují CŽK aby se zabránilo infekci, navzdory důkazům, že tento postup by již 

neměl být používaný [362, 364]. 

Proto se výzkumníci pokoušeli o různé přístupy pro lepší předkládání výsledků 

výzkumu a doporučení založených na důkazech do klinické praxe. V průběhu posledních 

několika let bylo publikováno mnoho studií ke zlepšení kvality, které používají různé 

metody, jako je vzdělávání zdravotnických pracovníků, audit a zpětná vazba, organizační 

změny, a klinické připomínkování [8-11, 69, 70, 202, 365-367]. Vzdělávací intervence se 

zaměřovali především na hygienu rukou, použití maximálních sterilních bariérových 

opatření při zavádění, výběr vhodného místa zavedení, správnou péči o místo zavedení 

pomocí chlorhexidin glukonátu a rychlé odstranění zbytečných katétrů. Zatímco bylo 

publikováno velké množství „before-and-after“ studií s použitím několika kontrolních 

skupin [15, 70], byla provedena nerandomizovaná kontrolovaná studie hodnotící strategii 

zvyšování kvality k zabránění CRBSI [368]. Převážná většina „before-and-after“ studií 

hlásila statisticky významné snížení výskytu CRBSI po realizaci strategie pro zvyšování 

kvality [368]. Navíc obě kontrolované studie také zjistily statisticky významné snížení 

CRBSI  u zatížených skupin ve srovnání s kontrolními skupinami [15, 70]. 

Výzkumníci rovněž používají rozmanité přístupy, které obsahují několik strategií 

dohromady s cílem zlepšit dodržování klinických doporučených postupů založených na 

důkazech [15, 69, 70]. Jedna taková kolaborativní kohortová studie [69] u 108 cílených 

klinických pracovníků na JIP v Michiganu zkoumala použití pěti postupů založených na 

důkazu: hygiena rukou, maximální bariérová opatření, dezinfekce místa chlorhexidinu, 

vyhnutí se femorální oblasti, rychlé odstranění nepotřebných centrálních žilních katétrů. 

Vedle vzdělávání klinických pracovníků o prevenci CRBSI, byly využité zahrnuté 

intervence: 1) sterilní stolek s centrální žilním katétrem, který obsahoval veškerý nutný 

spotřební materiál, 2) kontrolní seznam k zajištění dodržování správných postupů; 3) 

zastavení postupů v ne-urgentních situacích, kdy postupy založené na důkazu nemohly 

být dodržovány, 4) rychlé odstranění nadbytečných centrálních katétrů zjištěných během 

denních vizit u pacientů; 5) zpětná vazba s klinickým týmem o počtu epizod CRBSI a 



 

 

celkovém výskytu a 6) nakoupení přes generální ředitele zúčastněných nemocnic 

výrobky/roztoky chlorhexidin glukonátu aby byla zásoba na začátku studie. Použitím 

přerušené analýzy časových období a regresi s více proměnnými výzkumníci zjistili 

statisticky významné 66% snížení výskytu CRBSI přibližně 18 měsíců po zahájení intervencí 

[69] a trvalé snížení v průběhu času [369]. Konkrétní postup a výsledek opatření pro 

sledování a zpětnou vazbu (tj. výskyt infekcí centrální linky, podíl centrálních linek, u 

kterých byly všechny nebo jednotlivé svazky elementů provedeny a zdokumentovány) by 

měly být určeny v jednotlivých institucích založených na oblastech, které byly určeny pro 

zlepšení výkonnosti. 

Nakonec by se mělo zaměřit na zlepšení výkonu a zabezpečení kvality ve všech 

programech s důrazem na péči a ošetřování katétrů, po jejich zavedení. Studie k 

posouzení praxe a znalostí zaměstnanců v péči o zavedené CŽK a identifikování aspektů 

péče o CŽK s potenciálem pro zlepšení, odhalila několik oblastí příležitosti ke zlepšení 

péče po zavedení [370]. Data byla zaznamenána u 151 CŽK zavedených u 106 pacientů 

celkem 721 katetrizačních dnů. Chybovost byla identifikována u 44,8 % z celkově 323 

případů porušení péče s významnými rozdíly mezi jednotkou intenzivní péče a 

standardními odděleními. Obvazy (porušené) a uzávěry (nesprávně umístěné) byly 

identifikovány jako hlavní omyly v péči o CŽK s 158 a 156 porušeními na 1000 

katetrizačních dnů. Intervence ke zlepšení spolehlivosti péče by se měly zaměřit na to, jak 

lépe dosáhnout realizace osvědčených postupů. 
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