
Tedaviniz sırasında:
• Solgunluk, nefes darlığı veya bitkinlik gibi belirtiler   

 hissedilirse infüzyon yolunda problem olabilir.  

•  Uygulamanın doğru şekilde devam ettiğinden emin olmak için 
pompa ve infüzyon yolu incelenmelidir.

•  Pompa arızası olması halinde, aynı akış hızı kullanılarak  
yedek pompa seti ile değiştirilmelidir.

•  Eğer size cevap veremiyor ve tepkisizsem acilen ambulans 
çağırın ve sağlık profesyonellerine haber verin.

UYARI!
i.v epoprostenol kateterinden 
kullanılan ilaç dışında infüzyon 
yapılmamalı, kan ürünleri veya 
parenteral beslenme için kullanılmamalıdır.1

İzotonik solüsyonu sadece Veletri® tedavisi için kullanın.

Veletri®’nin aniden kesilmesi hayatı tehdit edici olabilir ve 
önerilmez.
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 Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. 
Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi 
edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki 
meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan 
etkileri, www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 
numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) ne bildiriniz.

HASTALAR İÇİN
 Veletri® (epoprostenol)  
kateter ve infüzyon yolu 
bakımında dikkat edilmesi 
gereken noktalar

EM
-4

86
95



İnfüzyon Yolunun 
Bakımı

• Enfeksiyon oluşumunun önlenmesi için, intravenöz   
(iv) yani damar yolu ile çevresindeki deri yüzeyinin temiz ve 
kuru tutulması son derece önemlidir.2

• Doktorunuz veya hemşireniz damar yolu ve çevresinin nasıl 
temiz tutulacağını size gösterecektir. Onların talimatlarını dikkatle 
takip etmeniz önemlidir.

•  İnfüzyon hattı ve çevresindeki bölgeye dokunmadan önce 
ellerinizi su ve anti-bakteriyal sabunla yıkamalı veya alkol bazlı 
el bezi kullanarak temizlemelisiniz. Eldiven kullanımı, el hijyeni 
gerekliliğini ortadan kaldırmaz.1

•  İnfüzyon hattında kan olduğunu veya hattın tıkandığını 
farkederseniz veya infüzyon hattı yerinden çıkarsa derhal ilgili 
sağlık profesyoneli ile iletişime geçilmelidir.

•  İnfüzyon hattının yerinden çıkmasına neden olabilecek 
hareketlerden (sargı bezine sürtünme) kaçınılmalıdır. Kateter ve 
tüplere yetkililer dışında kimsenin dokunmasına izin 
verilmemelidir. 

Kateter Bölgesinin
Bakımı1

• Kateter bölgesinin kapanması için steril gazlı bez veya steril,  
şeffaf, yarı geçirgen pansuman materyali kullanılmalıdır.

• Kateter bölgesindeki pansuman materyali nemlendiği   
veya kirlendiğinde değiştirilmelidir.

• Kateter bölgesinde gazlı bezli pansuman varsa 
2 günde bir; şeffaf pansuman varsa en az 7 günde bir   
değiştirilmelidir.

• Yeni takılan kateter bölgesindeki pansuman, giriş bölgesi  
iyileşene kadar en fazla haftada bir kez değiştirilmelidir.

• Kateter takılmadan önce ve kıyafet değişimi sırasında cilt uygun bir 
antiseptik ile dezenfekte edilmelidir. 

• Topikal merhem veya kremler, mantar enfeksiyonlarına neden 
olabileceği için kateterin giriş bölgesinde kullanılmamalıdır.

İnfüzyon Yolu
Enfeksiyonları

• Aşağıda belirtilen enfeksiyonlardan ve olası 
tıkanmalardan korunmak için infüzyon yolu ve çevresi 
her gün kontrol edilmelidir.

  - İlgili bölgede kızarıklık veya kırmızı çizgiler

  - İlgili bölgede şişme, sıcaklık veya yanma

  - İlgili bölgede hassasiyet veya ağrı

  - İnfüzyon yolundaki akış hızında yavaşlama

  - İnfüzyon yolunda sızıntı (kanlı, sarımsı veya berrak)

• İnfüzyon yolunda enfeksiyon gelişmesi halinde ateş 
yükselmesi ve titreme görülebilir.

•  İnfüzyon yolunda enfeksiyon olduğundan 
şüphelendiğiniz takdirde derhal ilgili sağlık 
profesyoneli ile irtibata geçilmelidir.


