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Centrális véna kanül behelyezéshez beleegyező nyilatkozat 
 
 

  

 Név: .................................................................................……...  

 Született: ..........................hely, ..............év.............hó..........nap  

 Lakcím: ....................................…......................................…….  

 Törvényes képviselő/szülő neve: .................................................  

 
 

A beavatkozás célja: állandó véna biztosítása diagnosztikai és terápiás céllal. A 
leggyakoribb felhasználási terület: volumenterápia optimalizálása, vérkészítmények 
beadása, centrál vénás nyomás mérése, parenterális táplálás. 

 
A beavatkozás menete, technikája: A beavatkozás háton fekvő helyzetben, helyi 
és/vagy szisztémás érzéstelenítésben, gyermekeknél altatásban, úgynevezett Seldinger 
technikával történik a nyakon a véna jugularis interna, vagy vena subclavia, illetve a 
lábnál a véna femoralis kanülálásával. A kanül behelyezés során egy vastagabb tűvel a 
vénát felkeressük, majd a tűn keresztül egy vezetődrótot a vénába csúsztatunk. A tű 
eltávolítása után a vezető drótra csúsztatjuk a vénakanült, a drótot eltávolítjuk, majd 
meggyőződünk a kanül vénás visszaáramlás megfelelőségéről. A kanült a bőrhöz 
rögzítjük varrattal. Steril fedőkötés. A beavatkozás helye néhány napig fájhat, érzékeny 
lehet. 

 
A beavatkozás veszélyei, szövődményei: 
 
Lehetséges korai  szövődmények: 

- érzéstelenítőszer, nyugtatószer okozta túlérzékenységi reakció, 
- mellkasi vérzés, (haemothorax), 
- légmell kialakulása,                             mellkasi drainaget tehet szükségessé,  
- vérömleny kialakulása a bőr alatt, 
- lég-, katéterembolia, 
- szívtamponád kialakulása, ha a vezetődrót a jobb oldali szívüreget kilyukasztja 

(extrém ritka szövődmény), 
- halálos szövődmény rendkívül ritka. 

 
Lehetséges késői szövődmények: 

- kanül és környező erek thrombozisa, embolizációja, 
- a kanül behelyezése környékén a bőr gyulladása, 
- a kanül környéki vénák gyulladása, fertőződése, lázas állapot, ritkán szívbelhártya 

gyulladás, 
- halálos szövődmény rendkívül ritka. 

 
A centrál kanül trombózisa, fertőzése során a kanül eltávolítása, véralvadásgátló és 
antibiotikumos kezelés indokolt.  
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Ezen beavatkozás elmaradásának, elutasításának esetleges veszélyei:  

- Nem ajánlott módon kapja a kezelést, ezért hatékonysága csökken.  
- A beavatkozást igénylő diagnosztikai és terápiás cél elmaradása. 

 
Más beavatkozási lehetőségek, alternatívák: sebészi vénapreparálás. 

 
 
 
 

Budapest, ........ év .... hó .... nap   
 
 
 

Fentieket megértettem, aláírásommal beleegyezem a beavatkozásba. 
 
 
 

 
……………………………….    …….……………………… 
beteg/szülő/gyám/törvényes képviselő       Kezelő orvos aláírása 
      olvasható aláírása             pecsétlenyomata 

 
 

 
         
  
 
 


