INTRAVENEUS POORTSYSTEEM
“PORT-À-CATH®”
Een implanteerbaar poortsysteem, ook
Port-a-cath® of poortkatheter genoemd,
bestaat uit twee delen namelijk een
toegangspoort en een katheter, een klein
soepel slangetje.
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De toegangspoort bestaat uit titanium
voorzien van een siliconenmembraan.
Vanuit de poort vertrekt de katheter naar
een grote vene die uitkomt in het hart.

Als u het aanprikken te pijnlijk vindt, kan
een lokaal verdovend middel gebruikt
worden om de huid tijdelijk te verdoven.

De poort kan op verschillende plaatsen in
het lichaam worden ingeplant, meestal
borstkast of arm.

De naald mag eventueel tot 7 dagen ter
plaatse blijven. De poortkatheter zelf blijft
ter plaatse zolang de arts dit nodig acht.

Dit systeem maakt het mogelijk om
moeilijk aan te prikken venen in de armen
te sparen, om bloedafnames te doen en
om bepaalde noodzakelijk therapieën toe
te dienen.

PLAATSEN VAN EEN
POORTKATHETER?

WERKING VAN EEN INTRAVENEUS
POORTSYSTEEM
Na het desinfecteren van de huid, prikt de
verpleegkundige met een speciale naald
doorheen de huid in het membraan van de
poortkatheter.
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Het systeem wordt onderhuids
ingeplant.
De plaatsing gebeurt in de
operatiezaal
onder
lokale
of
volledige verdoving.
De poort wordt meestal geplaatst
t.h.v. de borstkast.
De katheter, verbonden aan de
poortkatheter, wordt in een groot
bloedvat ingebracht.
U dient nuchter te blijven vóór de
ingreep.
Na de ingreep wordt een RX
opname van de borstkas genomen
ter controle.



Na 10 dagen worden de draadjes
t.h.v. de wonde verwijderd. Nadien
zijn verbanden overbodig.
Het plaatsen gebeurt via een
dagopname.

DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

De wagen besturen wordt afgeraden op
deze dag. Vermijd de eerste dagen na de
ingreep bruuske bewegingen met de arm
om pijn te voorkomen en een vlotte
genezing te bevorderen.

De aanwezigheid van een poortsysteem
vormt geen belemmering voor het sporten,
zwemmen, reizen en het dragen van een
veiligheidsgordel. Aarzel niet om contact
op te nemen met één van de
zorgverleners indien u intensief sport
beoefent. Duiken wordt afgeraden.
Drukverschillen
zouden
mogelijks
problemen kunnen veroorzaken.

WAT ZIJN MOGELIJKE
COMPLICATIES?

In geval van problemen kunt u contact
opnemen met:







U hebt een litteken van ongeveer 4
cm. Het is niet ongewoon dat er
blauwe verkleuring optreedt na het
plaatsen van het poortsysteem.
De eerste dagen na de plaatsing
kan u pijn ervaren t.h.v. de
insnijding, de schouder en/of de
arm. Hiervoor mag u een pijnstiller
innemen (cfr. arts)

AANDACHTSPUNTEN
Zodra de operatiewonde geheeld en
volledig droog is, mag u ze gewoon
wassen met water en zeep en is een
verband overbodig.
Contacteer de huisarts bij volgende
klachten: koorts, rillingen, zwelling,
roodheid en pijn t.h.v. het poortsysteem.



Algemeen Dagziekenhuis
Tel: 055/23 33 05
Elke werkdag tussen 8u en 17u



Algemeen nummer
Tel: 055/23 30 11
’s Avonds en in het weekend

