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Pokyny pro pacienta

s podezřením na vznik extravazátu
Extravazát je nechtěný únik tekutiny (např. cytostatické látky
či biologické léčby) mimo cévu. Vzniká v oblasti zavedené
jehly do cévy, kterou je aplikována cytostatická látka. Jedná se
o stav, který může vést k lokálnímu podráždění kůže v místě
vpichu jehly a jejího okolí, začervenání, tvorbě puchýřů
až vzniku nekrózy (odumření) tkáně. Z těchto důvodů je
nutné dodržovat následující pokyny tak, aby následky úniku
cytostatické látky mimo žílu byly minimalizovány.

Na základě pokynů všeobecné sestry používejte:
Obklady: k obkladům se nejlépe používá gelový sáček
DUOTHERM 13 x 14 cm, který lze zakoupit v ústavní lékárně MOÚ.
Před přiložením na postižené místo zabalte sáček do vhodné
textilie (ručník, plena, šátek apod.). teplo i chlad musí být
aplikovány formou suchého obkladu, tzn. gelový sáček
nejdříve osušit, pak zabalit do bavlněné nebo lněné látky
event. papírové utěrky – nepřikládat přímo na pokožku.
 chladivý obklad: obklad vytvoříte vložením gelového sáčku
do chladničky nebo do mrazničky po dobu asi 30 minut. Obklad přikládejte 4x denně na 15 minut po dobu 3 dnů.
 teplý obklad: teplý obklad získáte ohřevem gelového
sáčku v dostatečném množství vody dle velikosti polštářku
(1–3 litry, max. + 60 st. C o, cca 5 minut). Obklad přikládejte
4x denně na 15 minut po dobu 3 dnů.

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost
následujícím informacím:

• Končetinu nenamáhejte, šetřete a mějte ve zvýšené poloze.
• V případě komplikací okamžitě
volejte na uvedené telefonní číslo :.....................................................
 datum telefonické kontroly: ..................................................................
 datum osobní kontroly: ..........................................................................

Prostor pro Vaše poznámky:

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro osobní potřebu
onkologických pacientů a jsou chráněny zákonem č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
Rozmnožování, rozšiřování či jiné užívání těchto materiálů bez
písemného souhlasu Masarykova onkologického ústavu je
nepřípustné.

