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ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Φλεβοκέντηση ονομάζεται η διαδερμική εισαγωγή 
βελόνης ή καθετήρα  μέσα σε μια φλέβα 

 

 Επισημαίνεται ως ΕΦ – IV 

 

 Χρησιμοποιείται με σκοπό: 

 - τη χορηγηση αντιβιοτικών, φυσιολογικών ορών κλπ 

-την παρεντερική θρέψη του ασθενούς 

-την αιμοληψία 

-τη χορήγηση αίματος 

 

 Ταχεία διάθεση του φαρμάκου στον οργανισμό 

 



ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ 

 Περιφερικές φλέβες – Φλέβες με μεγάλη 
διάμετρο 
 

 Οι φλέβες του αντιβραχίου : 
          βασιλική  
          κεφαλική 
 Οι φλέβες του βόθρου της αγκωνιαίας καμπής: 
          μέση  
          βασιλική  
          κεφαλική 
 Οι φλέβες της ραχιαίας επιφάνειας της άκρας χείρας 
 Οι φλέβες του μηρού  
          μηριαία  
          σαφηνής 
 Οι φλέβες του άκρου ποδός 
 Οι επιπολής φλέβες του κρανίου (νήπια, ενήλικες)  



ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ 



ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 

 Τοπική φλεγμονή 

 

 Λύση της συνέχειας του δέρματος 

 

 Φλεβική απόφραξη εγγύτερα του σημείου 
φλεβοκέντησης 

 

 Αρτηριοφλεβική αναστόμωση (φίστουλα) 

 

 Τραύμα εγγύτερα οτυ σημείου φλεβοκέντησης 

 

 Πάρεση του σύστοιχου άκρου 



ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

 Αιμάτωμα 

 

 Έγχυση εκτός φλέβας 

 

 Τοπική φλεγμονή 

 

 Θρομβοφλεβίτιδα 

 

 Εμβολή 

 



ΥΛΙΚΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 

 Φλεβοκαθετήρες διαφόρων μεγεθών  

 Τρίοδη κάνουλα (3way) απλή ή με προέκταση 

 Σύστημα ορού με αεραγωγό 

 Διάλυμα χορήγησης 

 Νεφροειδές 

 Αντισηπτικό διάλυμα (ιωδιούχος ποβιδόνη ή 
ισοπροπυλική αλκοόλη 70%) 

 Γάντια μιας χρήσεως 

 Λάστιχο περίδεσης ή tourniquet 

 Τολύπια βάμβακος ή γάζες 

 Αποστειρωμένα επιθέματα ή υποαλλεργικό λευκοπλάστ 

 Κυτίο απόρριψης αυχμηρών αντικειμένων 

 



ΥΛΙΚΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ 



ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

Χρώμα Χρήση Μέγεθος Κρυσταλλοειδές Πλάσμα Αίμα
Χρήση σε περιπτώσεις ανάγκης για γρήγορη

μετάγγιση αίματος ή παχύρευστων υγρών

Χρήση σε περιπτώσεις ανάγκης για γρήγορη

μετάγγιση αίματος ή παχύρευστων υγρών

Μεταγγίσεις αίματος, παρεντερική διατροφή,

απομόνωση αρχέγονων κυττάρων και κυτταρικός διαχωρισμός,

μεγάλοι όγκοι υγρών

Ροζ Μεταγγίσεις αίματος, μεγάλοι όγκοι υγρών 20G 3.2 2.9 1.9

Μπλε Μεταγγίσεις αίματος, τα περισσότερα φάρμακα και υγρά 22G 1.9 1.7 1.1

Κίτρινο Φάρμακα, Εγχύσεις, Εύθραυστες Φλέβες, Παιδιά 24G 0.8 0.7 0.5

Μωβ Νεογνά 26G 0.8 0.7 0.5
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Μεταγγίσεις αίματος, γρήγορη έγχυση μεγάλων όγκων 

παχύρευστων υγρών

Απλός Οδηγός Επιλογής Φλεβοκαθετήρα
Ρυθμός Ροής (Λίτρα/ώρα)

Πορτοκαλί 16.2 13.5 10.3



ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 



ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ... 

 Συστηνόμαστε 

 

 Επιβεβαιώνουμε την ταυτότητα του ασθενή 

 

 Εξηγούμε τη διαδικασία της φλεβοκέντησης 

 

 Παίρνουμε τη συγκατάθεση του ασθενή 

 



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 Άσηπτη σύνδεση του συστήματος ορού  

με τον ορό 

 

 Κλείσιμο της ροής του συστήματος  

ορού 

 

 Αναποδογυρίστε τον ορό –  

Γεμίστε το θάλαμο του συστήματος  

ορού μέχρι τη μέση περίπου με ορό, συμπιέζοντάς τον ελαφρά 

και έχοντας κλειστό το σύστημα ορού 

 

 Ανοίξτε τη ροή του συστήματος μέχρ να τρέξει ορός από το 

σύστημα 

 



ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

• Επιλέξτε τη φλέβα που θα παρακεντήσετε και ελέγξτε 
την καταλληλότητά της.  

 

• Επιλέξτε τον κατάλληλο καθετήρα για την 
φλεβοκέντηση. 

 

• Δέστε το λάστιχο περίδεσης λίγο πιο πάνω άπό το 
σημείο της φλεβοκέντησης 

 

• Ψηλαφίστε τη φλέβα (θέση, φορά, σκληρότητα) 

 

• Καθαρίστε το δέρμα με αντισηπτικό διάλυμα 

 

• «Βαθιά ανάσα» 



Τεχνική περίδεσης του λάστιχου 



ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

• Εισάγετε το φλεβοκαθετήρα με γωνία 45ο κατά 

μήκος του τοιχώματος της φλέβας και προωθήστε 

μέχρι να δείτε επιστροφή αίματος 

• Τραβήξτε ελαφρώς προς τα έξω μόνο το μεταλλικό 

οδηγό, κρατώντας τον υπόλοιπο καθετήρα σταθερό 

(ώστε να μπορεί να προωθηθεί ατραυματικά μέσα 

στη φλέβα) και κρατώντας σταθερή την απόσταση 

οδηγού-καθετήρα προωθείστε ελαφρά για 2,5 

εκατοστά περίπου με το ένα χέρι.  

• Λύστε το λάστιχο 



ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

• Τοποθετήστε ένα καθαρό τολύπιο κάτω από τον καθετήρα 
για να μην τρέξει αίμα. 

• Αφαιρέστε τον οδηγό και συνδέστε το άκρο της τρίοδης 
κάνουλας (3way) με το φλεβοκαθετήρα.  

• Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά (δηλαδή 
ότι τρέχει και ότι κάνει επιστροφή αίματος αν φέρετε τον 
ορό κάτω από το επίπεδο της φλέβας του ασθενούς).  

• Τοποθετείστε το αποστειρωμένο επίθεμα ή στερεώστε το 
σύστημα με υποαλλεργικό λευκοπλάστ.  

• Ρυθμίστε τη ροή χορήγησης ορού. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής είναι σε καλή κατάσταση και 
πείτε του να σας καλέσει σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί.  

• Ευχαριστείστε τον ασθενή. 

• Απορρίψτε τα υλικά. 

• Βγάλτε τα γάντια – Πλύνετε τα χέρια σας 

 



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ / 

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 

 Συστηθείτε, επιβεβαιώστε την ταυτότητα του 
ασθενή 

 Εξηγήστε τη διαδικασία, πάρτε τη συγκατάθεσή 
του 

 Κλείστε τη ροή του ορού 

 Ξεκολλήστε το στηρικτικό επίθεμα προσεκτικά 

 Καλύψτε το σημείο της φλεβοκέντησης με ένα 
καθαρό τολύπιο και τραβήξτε με μια γρήγορη 
κίνηση τον φλεβοκαθετήρα 

 Ασκήστε πίεση στο σημείο που αφαιρέσατε τον 
καθετήρα και καλύψτε με ένα επίθεμα 

 Απορρίψτε σωστά τα υλικά σας 



ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 

 Σύριγγες διαφόρων μεγεθών και βελόνες 

 Νεφροειδές 

 Αντισηπτικό διάλυμα 

 Γάντια όχι αποστειρωμένα 

 Λάστιχο περίδεσης ή tourniquet 

 Τολύπια βάμβακος ή γάζες 

 Αποστειρωμένα επιθέματα ή υποαλλεργικό 

λευκοπλάστ 

 Κυτίο απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων 

 Φιαλίδια για τη συλλογή του αίματος 



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ... 

 Συστηνόμαστε 

 

 Επιβεβαιώνουμε την ταυτότητα του ασθενή 

 

 Εξηγούμε τη διαδικασία της αιμοληψίας 

 

 Παίρνουμε τη συγκατάθεση του ασθενή 

 



ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ  

ΤΕΧΝΙΚΗ 

• Επιλέξτε τη φλέβα που θα παρακεντήσετε και ελέγξτε την 
καταλληλότητά της.  

• Δέστε το λάστιχο περίδεσης λίγο πιο πάνω άπό το σημείο της 
αιμοληψίας 

• Ψηλαφίστε τη φλέβα (θέση, φορά, σκληρότητα) 

• Καθαρίστε το δέρμα με αντισηπτικό διάλυμα 

• «Βαθιά ανάσα» 

• Εισάγετε τη βελόνη με γωνία 45ο κατά μήκος του 
τοιχώματος της φλέβας και προωθήστε μέχρι να δείτε 
επιστροφή αίματος (η οπή της βελόνης προς τα επάνω) 

• Αναρροφήστε την ποσότητα αίματος που επιθυμείτε 

• Λύστε το λάστιχο 

• Αφαιρέστε τη βελόνη – Καλύψτε το σημείο με ένακ αθαρό 
τολύπιο 

• Απορρίψτε τα υλικά σας 

• Βγάλτε τα γάντια – Πλύνετε τα χέρια σας 

 

 



ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!! 

 


