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Praca recenzowana

Uzyskiwanie dożylnego dostępu ob-
wodowego poprzez umieszczenie 
kaniuli w świetle żyły pacjenta 

to punkt postępowania, który występuje 
niemal w każdym podręczniku opisującym 

stany nagłe. Czy jednak w sytuacji, gdy 
w Państwowym Ratownictwie Medycznym 
nie istnieją standardy postępowania, należy 
zawsze uzyskiwać obwodowy dostęp dona-
czyniowy? Czy są określone sytuacje, któ-
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TITLE
The purpose of the peripheral IV cannula insertion 
in critical nursing procedures

STRESZCZENIE
Uzyskiwanie dożylnego dostępu obwodowego poprzez 
umieszczenie kaniuli w świetle żyły pacjenta to punkt 
postępowania, który występuje niemal w każdym pod-
ręczniku opisującym stany nagłe. Czy jednak w sytuacji, 
gdy w Państwowym Ratownictwie Medycznym nie istnie-
ją standardy postępowania, należy zawsze uzyskiwać ob-
wodowy dostęp donaczyniowy? Czy zawsze jest on bez-
pieczny i potrzebny?

SŁOWA KLUCZOWE
obwodowe wkłucie dożylne, dostęp donaczyniowy, infekcje 
odcewnikowe

SUMMARY
The insertion of a peripheral IV cannula is a procedure which 
is discussed in most manuals on emergency medicine. In the 
Polish emergency medical system, the standards of applying 
this procedure in emergencies do not exist. Seen in this light, 
a question of the purpose of the IV cannula insertion should 
be asked. Is this procedure always safe and necessary in the 
paramedic practice? 
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re do tego predysponują? Czy może każdy 
pacjent transportowany przez Zespół Ra-
townictwa Medycznego musi mieć założo-
ną linię obwodową? W Polsce ciągle toczą 
się spory praktyków, które kształtują dwie 
strony sporu. Z jednej strony to Zespoły 
Ratownictwa Medycznego, które udzielają 
medycznych czynności ratunkowych, z dru-
giej to personel Izb Przyjęć i Szpitalnych 
Oddziałów Ratunkowych. Czy z powodu 
braku standardów da się rozstrzygnąć, kto 
ma rację i wypracować konsensus? Odpo-
wiedź brzmi jak najbardziej twierdząco. Wy-
starczy zajrzeć do badań naukowych i wy-
tycznych. Ponadto, czy w całym zamieszaniu 
przypadkiem nie zapomina się o głównym 
podmiocie sporu, czyli o pacjencie?

Czy każdy pacjent 
w kontakcie z ZRM
jest w stanie 
zagrożenia życia? 
Znamy polskie realia, które nie pozwalają 
uczciwie stwierdzić, że Zespoły Ratownic-
twa Medycznego realizują wyłącznie swoje 
ustawowe zadania ratowania życia i zdrowia 
pacjentów. Zatem nie każdy pacjent, któ-
remu udzielane są świadczenia medyczne 
ze strony pogotowia ratunkowego, to chory 
wymagający wdrożenia natychmiastowych 
czynności ratunkowych. Wedle badań pro-
wadzonych w województwie lubelskim, bio-
rąc pod uwagę zadania, do których został 
powołany system, jedynie połowa wyjazdów 
została określona jako wyjazdy do stanu 
zagrożenia życia (50,4%), czyli zgłoszenia, 
którym nadano najwyższy priorytet pilno-
ści (1). Z tej statystyki wynika jasno, że nie 
każdy pacjent w kontakcie z ZRM znajduje 
się w stanie zagrożenia życia.

Studium przypadku. 
Konfl ikt w Lubuskiem
Spory o przekazywanie pacjenta z uzyskaną 
linią obwodową lub też bez niej toczą się 
zapewne w każdym województwie. Pracow-
nicy ZRM województwa lubuskiego poru-
szyli tę kwestię i złożyli pismo Konsultan-
towi Wojewódzkiemu w dziedzinie medy-

cyny ratunkowej na województwo lubuskie 
26.06.2014 r., przedstawiając zarzuty per-
sonelu SOR-u odnośnie do sytuacji braku 
założonego wkłucia dożylnego u przekazy-
wanych pacjentów. Konsultant Wojewódzki 
odpowiedział jednoznacznie (24.01.2015 r.), 
natomiast argumentacja była uboga. W od-
powiedzi jasno zostało określone, że nie 
każdy pacjent musi mieć uzyskany dostęp 
obwodowy, a decyzję o kaniulacji podejmu-
je ZRM wykonujący medyczne czynności 
ratunkowe po ocenie klinicznej pacjenta. 
Jako uzasadnienie Konsultant podał możli-
wość zakażenia oraz ból odczuwany przez 
pacjenta podczas wykonywania procedury. 

Obwodowa żylna 
linia naczyniowa
Kaniulacja żył obwodowych jest sposobem 
uzyskania dostępu naczyniowego w celu po-
dawania leków i przetaczania płynów. Leki 
podawane i.v. zwykle należy odpowiednio 
rozcieńczyć. Leki podaje się i.v. we wstrzyk-
nięciach (bolus), we wlewach kroplowych 
albo w ciągłych wlewach dożylnych. Do żył 
obwodowych nie należy podawać większo-
ści roztworów do żywienia pozajelitowego 
oraz innych substancji o dużej osmolarności 
(np. stężony roztwór KCl) ani leków uszka-
dzających żyły (2). U osób dorosłych cewni-
ki donaczyniowe należy zakładać na kończy-
nach górnych (3). Kaniulę należy umieszczać 
w miejscu, które nie będzie utrudniało aktyw-
ności ruchowej pacjentowi oraz nie będzie 
powodowało ruchomości kaniuli w żyle (4). 
Obwodowe kaniule żylne powinny być zakła-
dane u osób dorosłych na grzbiecie ręki lub 
przedramieniu. Powinno unikać się zakłada-
nia ich na dolnych kończynach, na ramieniu 
lub w zgięciu łokciowym, choć w stanach 
nagłych najbardziej skuteczne są naczynia 
o jak największej średnicy. Kaniule krótkie 
o większej średnicy umożliwiają szybszy wlew 
płynów. Cewniki wprowadzone do żył koń-
czyn dolnych należy zmienić na żyły koń-
czyn górnych tak szybko, jak to możliwe (5). 
U małych dzieci obwodowe kaniule żylne 
powinny być zakładane na skórze głowy, 
na ręce lub na stopie (6).
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Wskazania do uzyskania 
obwodowego dostępu 
dożylnego
Każdy praktyk w kontakcie z pacjentem nie-
stabilnym założy dostęp dożylny. Decyduje 
o tym po ocenie pacjenta. Jednakże zgod-
nie z procedurami, przeglądając podręczniki 
opisujące procedurę kaniulacji żył obwodo-
wych, wskazaniami są nie same stany nagłe, 
a podawanie leków drogą dożylną, terapia 
płynowa (nawadnianie dożylne) i przetacza-
nie krwi (6). Zalecenia Centers for Disease 
Control and Prevention w tej kwestii okre-
ślają jasno, że jedynym wskazaniem do zało-
żenia dostępu obwodowego nie są pacjenci 
niestabilni, ale wyłącznie potrzeba podania 
pacjentowi leków drogą dożylną. Wybór 
cewnika powinien uwzględniać cel i czas 
jego stosowania (3). Leki dożylnie podaje 
się wtedy, gdy ograniczone jest wchłanianie 
substancji z przewodu pokarmowego lub 
lek nie może być podany w innej postaci 
niż dożylnej. Drogę dożylną wybierzemy 
u pacjentów z zaburzeniami przytomno-
ści, kiedy istnieje ryzyko zachłyśnięcia się 
podanym doustnie lekiem. 

Czy kaniula dożylna 
jest bezpieczna? 
Zakładanie cewnika dożylnego typu „we-
nflon” jest powszechną procedurą w ratow-
nictwie medycznym, jednakże nie jest tak 
bezpieczna dla pacjenta, jak się powszechnie 
wydaje. W celu zapobiegania zakażeniom 
związanym z wkłuciami obwodowymi nale-
ży kształcić personel medyczny w zakresie 
wskazań do ich stosowania, odpowiednich 
procedur ich zakładania oraz pielęgnacji, 
jak również stosowania właściwych metod 
kontroli zakażeń (5). Zespoły Ratownictwa 
Medycznego niejednokrotnie wykonują pro-
cedurę kaniulacji w warunkach zgoła odbie-
gających od idealnych. Zamiast jasno oświe-
tlonych gabinetów zabiegowych są często 
ciemne, ciasne pomieszczenia, gdzie zacho-
wanie zasad aseptyki i antyseptyki to nie 
lada wyczyn. Według Bundle of Care Health 
Protection Scotland – Infection Control 
Team umieszczenie cewnika w żyle to trze-

cia pod względem częstotliwości przyczyna 
występowania zakażeń krwi. Kaniule sta-
nowią bezpośrednią drogę wejścia mikro-
organizmów do krwiobiegu ze skażonych 
portów/łączników kaniul, dłoni personelu, 
skóry pacjenta w miejscu wprowadzenia ka-
niuli oraz skażonych płynów (4). Ponadto 
cewniki dożylne założone w sytuacjach na-
głych powinny być usunięte tak szybko, jak 
jest to możliwe. Kaniulacja wykonana pier-
wotnie w warunkach ograniczonej aseptyki, 
gdy istnieje konieczność dalszego jej utrzy-
mania, powinna zostać wykonana na nowo 
w lepszych warunkach (4). Zatem większość 
pacjentów przyjętych do SOR-u powinna 
mieć wymienione założone przez ZRM 
wkłucie obwodowe. Dodatkowo sytuacja, 
gdy nie ma wskazań do założenia wkłucia, 
naraża pacjenta na ponowne wykonanie pro-
cedury w celu pobrania materiału do badań, 
podczas gdy nakłucie żyły można byłoby 
wykonać tylko w SOR-ze. Odbiegając jed-
nak od samej sytuacji uzyskiwania dostępu 
dożylnego w warunkach ZRM, warto wspo-
mnieć o ogólnej dobrej praktyce postępowa-
nia z linią żylną obwodową. ZRM-y mogą 
spotkać się z już założonym dostępem, 
realizując świadczenia przyjazdu do pa-
cjenta, który przebywa np. w przychodni 
POZ, Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym 
czy Domu Pomocy Społecznej. Skórę nale-
ży dezynfekować alkoholowym roztworem 
chlorheksydyny w stężeniu > 0,5% przed 
wprowadzeniem cewnika i podczas zmian 
opatrunku. W razie przeciwwskazań do uży-
cia chlorheksydyny można zastosować al-
koholowe roztwory środków jodowych. 
Właściwe mocowanie kaniul obwodowych 
stwarza możliwości nie tylko zapobiegania 
powikłaniom zakaźnym i niezakaźnym, ale 
również znacząco obniża koszty związane 
z ich wymianą (4). Miejsce założenia cew-
nika należy codziennie kontrolować doty-
kiem przez opatrunek w celu wykluczenia 
tkliwości oraz oglądać je, jeśli zastosowano 
przezroczysty opatrunek. Jeżeli u chorego 
nie występują objawy zakażenia, nie należy 
zdejmować opatrunków z gazy i innych nie-
przezroczystych materiałów. Jeśli u chorego 
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występuje tkliwość miejscowa lub inne ob-
jawy zakażenia, należy usunąć nieprzejrzy-
sty opatrunek i wzrokowo ocenić miejsce 
nakłucia. Cewnik obwodowy należy usu-
nąć w razie wystąpienia objawów zapalenia 
żył, zakażenia lub nieprawidłowego działa-
nia cewnika (5). Niska tendencja do prze-
mieszczania się kaniul, lepszy optycznie 
stan opatrunku i zdolność do wzrokowej 
oceny miejsca wkłucia przemawiają za sto-
sowaniem opatrunków przezroczystych (6). 
Po każdym podaniu leku należy przepłukać 
kaniulę 0,9-proc. NaCl. Nie należy używać 
ponownie tych samych koreczków (2). Nie 
ma potrzeby wymiany cewnika obwodo-
wego częściej niż co 72-96 godzin w celu 
zmniejszenia ryzyka zakażenia i zapalenia 
żyły u osób dorosłych. Jednak w przypad-
ku wystąpienia zapalenia mogą wystąpić 
następujące objawy: zaczerwienienie skóry, 
bolesność, obrzęk, zwiększenie ocieplenia 
skóry, niekiedy ropny wyciek (8). Podczas 
gdy wcześ niej postulowano zwię kszoną  
czę stoś ć  wystę powania zapalenie ż ył i in-
fekcji przy okresie założ enia dłuż szym niż  
3 dni, nowe badania wskazują , ż e ryzyko 
zatkania kaniuli, zapalenia ż yły i koloniza-
cji kaniuli zwią zane z czasem utrzymywa-
nia kaniuli w ż yle jest ró wne w przypadku 
dłuż szego okresu założ enia. Obwodowe 
kaniule doż ylne mogą  z tego wzglę du być  
pozostawione tak długo, jak długo istnieją  
wskazania kliniczne, i nie stwierdza się  
ż adnych objawó w powikłań  (9).

Dostępny sprzęt
Kaniule obwodowe żylne, potocznie zwa-
ne wenf lonem, są przeznaczone do cew-
nikowania obwodowych naczyń żylnych. 

Posiadają trójkątne ostrze igły oraz stoż-
kowatą końcówkę wykonaną z PTFE, któ-
re umożliwiają łatwe wprowadzanie ka-
niuli i redukują ryzyko uszkodzenia żyły. 
Umiejscowienie skrzydełek redukuje ryzy-
ko zanieczyszczenia bakteryjnego poprzez 
uniemożliwienie bezpośredniego kontak-
tu tylnej części nasadki kaniuli ze skórą. 
Po umieszczeniu mandrynu (igły) w naczy-
niu żylnym, wysuwa się go, pozostawiając 
w świetle żyły kaniule. Samej podaży leku 
służy port główny typu luer, zabezpiecza-
ny każdorazowo jednorazowym korkiem, 
do którego można podłączyć: strzykawkę, 
dren od pompy infuzyjnej, dren aparatu 
do przetoczeń oraz wszelkie elementy bu-
dujące linię naczyniową (rampy, kraniki 
trójdrożne itp.). Większość kaniul posia-
da również port dodatkowy umieszczony 
na górze kodowany kolorem, który jest 
przypisany standardowo do określonego 
rozmiaru. W praktyce klinicznej istnieją 
nieustanne spory, do czego producenci 
kaniul zalecają wykorzystywać górny port 
z otwieranym kolorowym korkiem. Czy 
to odpowietrzacz? Czy port do podawa-
nia leków? Analizując dostępne piśmien-
nictwo, autor publikacji nie znalazł wiary-
godnych źródeł przemawiających za uży-
waniem tego portu do podania leków bądź 
nie. Producenci kaniul jasno określają ten 
port jako „Injection port with Self Locking 
Cap for easy opening and closing” lub „Snap 
cap for easy opening and closing” bądź „easy 
snap cap which ensures a reliable seal avoiding 
risk of contamination”. Choć wydawałoby 
się, że producent przeznaczył ten port 
do iniekcji leków, to żadna z broszur fir-
mowych nie precyzuje jednak, czy zastaw-
ka, która w takim porcie jest instalowana, 
pozwala na jednorazowe czy wielokrotne 
podanie leku/roztworu płuczącego bez 
kontaminacji całego wkłucia. Należałoby 
to jednak skonfrontować z badaniami epi-
demiologicznymi.

Dostępne na rynku kaniule w większości 
nie różnią się od siebie. Konstrukcja i roz-
miary są takie same, natomiast występujące 
różnice dotyczą zazwyczaj rodzaju systemu 
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zabezpieczającego personel przed ekspozy-
cją poprzez przypadkowe zakłucie mandry-
nem. Warto wspomnieć o coraz nowszych 
pomysłach producentów, którzy nie tylko 
dbają o epidemiologiczne aspekty kaniulacji 
i korzystania z wenflonów, ale także o bez-
pieczeństwo, wygodę i czas personelu pielę-
gniarskiego. Ciekawym modelem obecnym 
na rynku jest wenflon z trzema dostępami 
(poza klasycznymi dwoma posiada trzeci 
wzdłuż osi kaniuli, zabezpieczony korkiem 
i kranikiem trójdrożnym).

Warto pamiętać, że kaniule o dużej śred-
nicy wprowadzone do żył obwodowych 
umożliwiają szybsze przetaczanie płynów 
i preparatów krwi niż standardowe cewniki 
do żył głównych (cewniki centralne). Cewniki 
obwodowe stawiają mniejszy opór dla prze-
pływającej cieczy, gdyż są krótsze niż cewniki 
centralne, a mogą mieć nie mniejszą śred-
nicę wewnętrzną. Kaniule o większej śred-
nicy umożliwiają szybszy wlew płynów (5).

Czy kaniula dożylna 
jest potrzebna? 
Według zaleceń NSW Health przed zało-
żeniem wkłucia dożylnego należy przemy-
śleć trzy kwestie. Po pierwsze, czy cewnik 
dożylny jest w ogóle potrzebny, czyli czy 
stosowana będzie farmakoterapia u dane-
go pacjenta. To zalecenie wiąże się ściśle 
ze wskazaniami do kaniulacji naczyń wy-
danego przez CDC przytoczonego wyżej. 
Po drugie, czy istnieją alternatywne drogi 
podania potrzebnego leku, np. droga do-
mięśniowa czy podskórna, aby uniknąć 
niepotrzebnego narażania pacjenta na od-
cewnikowe infekcje. Po trzecie, czy korzyści 
z założenia wkłucia dożylnego przeważają 
nad wszystkimi możliwymi powikłaniami 
dla chorego (6).

Wnioski
1. Trudno dyskutować o systemie, który nie 

spełnia wyłącznie swoich ustawowych za-
dań.

2. Obwodowe wkłucie dożylne powinno zo-
stać założone wyłącznie w celu podania 
leków.

3. Decyzja o transporcie bez dostępu do-
naczyniowego może zostać zmieniona 
w każdej chwili, szczególnie wraz ze zmia-
ną stanu pacjenta.

4. Istnieją alternatywne drogi podawania 
leków, szczególnie u pacjentów, którzy 
nie są w stanie nagłym.

5. Pacjent w SOR-ze powinien mieć wymie-
niony założony przez ZRM cewnik do-
naczyniowy na nowy.

6. Dla pacjenta założenie wkłucia dożylne-
go to dyskomfort, spowodowany przede 
wszystkim bólem.

7. Brak ściśle określonych standardów po-
stępowania dla personelu wykonującego 
medyczne czynności ratunkowe zmusza 
do indywidualnych decyzji, które rodzą 
niepotrzebne spory. 

Piśmiennictwo
1. Aftyka A., Rudnicka-Drożak E.: Przyczyny we-

zwań Zespołów Ratownictwa Medycznego w ma-
teriale Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 
SP ZOZ w Lublinie. „Anestezjologia i Ratow-
nictwo”, 2013, 7, 390-396.

2. Centers for Disease Control and Prevention: 
Guidelines for the Prevention of Intravascular Ca-
theter-Related Infections. 2011.

3. Jankowski M., Sułdrzyński K.: Kaniulacja żył 
obwodowych. https://www.mp.pl/interna/
chapter/B16.IV.24.5.2, dostęp: 30.09.2018.

4. Zestaw podstawowych wymogów pielęgnacji wkłu-
cia centralnego i obwodowego Bundle of Care. 
Materiały szkoleniowe dla pielęgniarek i po-
łożnych epidemiologicznych, Polskie Stowa-
rzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, 
z. 10, 2012.

5. O’Grady N.P., Alexander M., Burns L.A.: 
Guidelines for the prevention of intravascular 
catheter-related infections. „Clinical Infectious 
Diseases”, 2011, 52.

6. Zalecenia Komisji Higieny Szpitalnej i Zapobie-
gania Infekcjom przy Instytucie Roberta Kocha 
(RKI). 

7. Ozorowski T., Hryniewicz W.: Zakażenia 
związane z cewnikiem donaczyniowym. https://
www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.8, do-
stęp: 30.09.2018.

8. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): 
Procedury pielęgniarskie. Warszawa 2011, 
s. 536.

9. NSW Health, Guideline for PIVC Insertion and 
Post Insertion Care in Adult Patients. 2013.


