Peritoneaalidialyysikatetrin laittaminen

Sinulle laitetaan peritoneaalidialyysikatetri
eli PD-katetri. Katetri laitetaan, että voit
saada vatsakalvodialyysihoitoa.
Dialyysihoito tarkoittaa keinomunuaishoitoa.
Hoidossa dialyysiliuos poistaa elimistöstäsi
ylimääräisen nesteen ja kuona-aineet.
Katetrin kautta dialyysiliuokset
valutetaan vatsaonteloosi,
kun dialyysihoitosi aloitetaan.
Katetri on ohut ja tehty silikonimuovista.
Kirurgi tekee pienen leikkauksen
ja laittaa katetrin vatsaonteloosi.
Katetrin ulostuloaukko sijaitsee useimmiten
navan vasemmalla puolella, keskivatsalla.

Ennen leikkausta
Leikkausta varten pyydämme sinut
sairaalaan leikkauspäivän aamuna.
Mikäli sinulla on yskä
tai jokin muu tarttuva tauti,
leikkausaika pitää siirtää.
Ilmoita asiasta
peritoneaalidialyysi-poliklinikalle,
eli PD-poliklinikalle.
Älä syö tai juo leikkauspäivän aamuna.
Saat ottaa aamulääkkeet
pienen vesimäärän kanssa.
Älä kuitenkaan ota diabeteslääkkeitä.
Käy leikkauspäivän aamuna suihkussa.
Hoitaja tarkistaa leikkausalueen ihon
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ennen leikkausta
ja merkitsee katetrin ulostulokohdan.
Se merkitään etukäteen,
jotta esimerkiksi housut tai vatsa
eivät hierrä ulostulokohtaa.
Katetrin ulostulokohtaa
kutsutaan katetrin juureksi.

Miten leikkaus tehdään?
Kirurgi tekee leikkauksen yleensä
paikallispuudutuksessa.
Olet siis hereillä,
mutta et tunne kipua toimenpiteen aikana.
Leikkaus kestää yleensä 1-2 tuntia.
Dialyysihoito aloitetaan yleensä,
kun leikkauksesta on kulunut
noin 2-3 viikkoa.

Leikkauksen jälkeen
Leikkauksen jälkeen hoitaja
tarkkailee vointiasi
ja sitä, vuotaako leikkaushaava.
Iltapäivällä sairaanhoitaja tekee
PD-katetrin huuhtelun.
Sillä varmistetaan,
että katetri toimii hyvin.
Saat syödä heti leikkauksen jälkeen.
Saat liikkua vain sen verran,
että käyt wc:ssä.
Jos liikut enemmän,
haavan ja katetrin juuren
verenvuoto voi pahentua.

Voit tuntea pientä kipua
haavassa leikkauksen jälkeen.
Voit tarvittaessa käyttää särkylääkettä
kipuun, esimerkiksi Panadolia.

Jatkohoito
Leikkauksen jälkeen saat ajan
PD-poliklinikalle, Satasairaalaan.
Siellä hoitaja tarkistaa katetrin juuren
ja leikkaushaavan.
Hän ohjaa sinua tarkkailemaan ja hoitamaan
katetrin juurta myös itse.

Katetrin juuren hoito
Alkuvaiheessa kun menet suihkuun,
suojaa katetrin juuri ja leikkaushaava
muovisella suihkusuojalla.
Poista suihkusuoja, kun olet peseytynyt.
Puhdista juuri keittosuolaliuoksella
ja kuivaa huolellisesti.
PD-poliklinikan hoitaja
opettaa sinulle puhdistamisen
ja antaa tarvittavat tarvikkeet.

kun katetri on kunnolla kiinnittynyt, nostoraja
on 10 kiloa.
Pidä hyvää huolta katetrista
Hoida yskä tai yskänärsytys
aina huolellisesti.
Voimakas yskiminen
saattaa haitata katetrin kiinnittymistä.
Ummetus voi vaikeuttaa katetrin toimintaa.
Yritä elää niin, että ummetusta ei tulisi.
Esimerkiksi liikunta ehkäisee ummetusta.
Käytä tarvittaessa ummetuslääkettä.
Kiinnitä katetri aina tunnelin suuntaisesti
ankkuriteipillä vatsanahkaan.
Laita ankkuriteippi 1-2 sentin päähän
katetrin juuresta.
Ankkuriteipin tarkoitus on,
ettei katetri liiku ja aiheuta vaurioita
katetrin juureen.
Ota yhteyttä PD- poliklinikkaan, jos:
• katetrin juuri kipeytyy tai punoittaa
• katetrin juuresta tulee eritettä.

Hoitaja poistaa haavalta ompeleet
10-14 päivän kuluttua leikkauksesta.
Jos haava on hyvin parantunut,
sitä ei enää tarvitse suojata suihkun ajaksi.
Saat mennä saunaan vasta,
kun katetrin juuri on täysin parantunut.
Kanna vain kevyitä taakkoja
Katetrin laiton jälkeen et saa nostaa
yli 5 kilon painoisia taakkoja.
Raskaiden taakkojen nostaminen ja
voimakas ponnistelu voivat aiheuttaa
katetrin kiinnityksen pettämisen.
Kahden kuukauden kuluttua,

Katetrin ulostulokohtaa kutsutaan
katetrin juureksi.
Katetri kiinnitetään vatsalle ankkuriteipillä,
joka pitää katetrin kiinni ihossa.

Yhteystiedot
PD- poliklinikka, Satasairaala
Maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00
Puhelin 02 627 7019 tai 044 707 9569

Satasairaala
Satasairaalan verkkosivut löytyvät
osoitteesta www.satasairaala.fi
Asiakaspalvelu, puhelin 02 62771

