
Phòng Tránh Nhiễm Trùng   

ở Ống Thông Tĩnh Mạch Trung Tâm của Con Bạn (Broviac®, Port-a-Cath®, PICC)

Khi nào cần phải quan tâm là ống thông tĩnh mạch trung tâm của con bạn bị nhiễm trùng: 
■■ Hãy gọi cho bác sĩ khi trẻ có thân nhiệt cao hơn 100.4°F hoặc theo lời dặn của bác sĩ.   
■■ Đừng cho uống Tylenol® hoặc Motrin® cho đến khi bác sĩ dặn phải làm như vậy.
■■ Nếu vùng da xung quanh ống thông tĩnh mạch trung tâm bị đỏ, sưng, rỉ dịch, mùi hôi hoặc đau,  

hãy gọi điện cho bác sĩ hoặc y tá của con bạn ngay lập tức ở số:    

 (                         )  _____________________________________________

Nhiễm trùng máu xảy ra khi vi khuẩn hoặc mầm bệnh đi qua ống thông tĩnh mạch trung tâm vào  
đến dòng máu của con bạn. Con bạn sẽ bị ốm nặng nếu bị vi khuẩn xâm nhập vào dòng máu.

Cứ nói thẳng là “XIN VUI LÒNG rửa tay đi!” 
hay là “Đã rửa tay chưa?” 

■■ Trước khi đặt băng mới, vùng da và bất kỳ bộ phận nào của hệ thống ống thông nằm 
dưới băng phải được chùi thật kỹ bằng Chlorhexidine®. Nhớ để khô hoàn toàn.  

■■ Không bao giờ thổi hoặc phẩy tay để làm khô da sau khi lam sạch.   
■■ Sử dụng băng chuyên dụng hình đĩa có tẩm thuốc (BIOPATCH®) cho hệ thống ống 

thông cấy ghép (Port-A-Caths®), Đường Truyền Tĩnh Mạch Trung Tâm từ Ngoại 
Biên (PICC).

■■ Đặt BIOPATCH® trên ống thông tĩnh mạch trung tâm (Broviac®) mới được sử dụng 
dưới một tuần lễ.

■■ Nắp và đầu nối phải được chùi bằng cồn và để cho khô hoàn toàn. CẢ HAI bước này 
đều cần thiết (hãy yêu cầu nhân viên y tế thực hiện điều này). 

■■ Giữ cho băng y tế và tất cả các bộ phận đường ống của hệ thống ống thông khô và vệ 
sinh.    

■■ Đừng để ống thông tĩnh mạch trung tâm thòng vào trong bồn tắm, tã con bạn, hoặc 
rơi xuống đất. 

Để phòng tránh nhiễm trùng:   
■■ Xin vui lòng đưa thẻ “Đây là Đường Dây Cứu Sinh của Tôi” cho nhân viên y tế.
■■ Giữ cho băng y tế và tất cả các bộ phận của đường ống thông khô và sạch.
■■ Rửa tay bằng sà bông và nước, hoặc sử dụng nước khử trùng tay trước khi đụng vào đường truyền.    
■■ Hãy chắc chắn là người nhà và bạn bè phải rửa tay trước và sau khi viếng thăm.   
■■ Đừng để bất kỳ ai chăm sóc hệ thống ống thông tĩnh mạch trung tâm ngoại trừ họ đã được đào tạo 

để làm việc này.    
■■ Mang khẩu trang lúc thay băng y tế hoặc nắp cho ống thông tĩnh mạch trung tâm.   
■■ Luôn luôn sử dụng một bề mặt sạch để đặt những vật liệu lên.    
■■ Thay băng y tế nếu trường hợp bị ướt, bẩn, có bất kỳ loại dịch rỉ nào hoặc bắt đầu bị bong ra.   

Vật Liệu   
■■ Cất giữ vật liệu ở một nơi vệ sinh và khô ráo.
■■ Cất giữ đồ tiếp liệu ở ngoài tầm với của trẻ em và thú cưng.   
■■ Đừng sử dụng đồ tiếp liệu nếu bao bì đã bị mở ra hoặc đã bị rơi xuống đất.   
■■ Đừng sử dùng lại ống tiêm hoặc kim tiêm.     

Để có thêm những cuốn sách này, xin vui lòng truy cập Giáo Dục Bệnh Nhân và Gia Đình A-Z ở: 
children.ucdavis.edu
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