Midline infuus
U heeft zojuist te horen gekregen van uw behandelaar dat u in aanmerking
komt voor een midline infuus. In deze folder vindt u hierover meer informatie.
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Wanneer krijgt u een midline
Het is mogelijk dat u tijdens uw opname in het ziekenhuis een Midline
infuus krijgt. Hiervoor wordt gekozen als u moeilijk te prikken bent of als u
langdurig een infuus nodig heeft tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. De arts of
verpleegkundige overlegt hierover met het IV-team.

Wat is een Midline infuus
Een Midline infuus is een zeer flexibele infuuslijn van ongeveer 25 cm. Deze
wordt ingebracht in de linker of rechter elleboogplooi. Door het zachte
materiaal waarvan hij is gemaakt, is het mogelijk om uw arm te kunnen
bewegen zonder er last van te hebben.

Prikken op de operatiekamer
Om er voor te zorgen dat de ingreep steriel plaatsvindt gebeurt dit in de
operatiekamer. U wordt door een medewerker patiëntenvervoer in bed naar de
operatiekamer gebracht op een afgesproken tijdstip. U bent hiervoor ongeveer
een half uurtje van de afdeling af.
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Werkwijze
U blijft in uw bed liggen tijdens het prikken. Zo kunt u zich goed ontspannen.
De verpleegkundige bekijkt samen met u in welke elleboog u het beste geprikt
kan worden.
Uw arm moet gedesinfecteerd worden, daarom is het van belang dat u van te
voren aangeeft of u allergisch bent voor desinfectans (chloorhexidine).
De desinfectans die wij gebruiken is roze van kleur en geeft een verkleuring
van de huid gedurende enige tijd. De arm wordt afgedekt met een steriele
doek waarna uw bloedvat aangeprikt kan worden. Het slangetje wordt
opgeschoven en de Midline is geplaatst.

Controle
Dagelijks wordt het Midline infuus gecontroleerd door de verpleegkundige
op de afdeling. Twee maal per week komt de IV-verpleegkundige bij u op de
afdeling langs om de lijn te controleren.

Bij welke klachten mag u de verpleegkundige
aanspreken?
Bij het inspuiten van vloeistoffen mag u geen pijn hebben. Is dit wel het
geval, meld u dit dan aan de verpleegkundige van de afdeling. De Midline kan
mogelijk zijn gaan ontsteken.
Soms ervaren mensen een beurs gevoel in de bovenarm. Als dit het geval is
binnen 24-28 uur na het prikken van de Midline, is er meestal sprake van een
vaatspasme.
Het toedienen van warmte (hotpack) op bovenarm en hoogleggen van de arm
in combinatie met rust, zou de klachten moeten verminderen. Als de klachten
niet verminderen is het mogelijk dat de Midline verwijderd moet worden.
Bij vragen kan uw verpleegkundige contact opnemen met het IV-Team.
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en via www.rijnstate.nl uw afspraak maken

