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Informeer en installeer de patiënt. De arm in 90° ten opzichte van het lichaam
Handhygiëne
Open de verbandset en leg het steriel veld op een zuiver werkvlak
Bevochtig de steriele kompressen met alcoholische ontsmettingsvloeistof
Verwijder het verband door zijdelings uit te rekken
Maak de StatLock® los van de huid m.b.v. een kompres gedrenkt in alcohol
Open de fixatiedeurtjes onderaan (meer grip dan in het midden) en haal de
katheter uit de StatLock®
Verwijder de oude StatLock®
Handhygiëne
Trek niet-steriele handschoenen aan
Neem met de pincet een steriel kompres en ontsmet de insteekplaats, de
katheter en de omgeving (volgorde van zuivere naar minder zuivere omgeving).
Respecteer de contacttijd van 30 sec, laat drogen aan de lucht.
Neem de katheter in de niet-dominante hand
Houd de kompressen in de dominante hand t.h.v. de insteekplaats
Trek de katheter zachtjes uit terwijl je die rond je vingers of hand windt (*)
Druk na het verwijderen met de kompressen op de insteekplaats
Vraag eventueel aan de patiënt om het nadrukken over te nemen
Controleer of de katheter in zijn geheel werd verwijderd
Verwijder de handschoenen
Handhygiëne
Breng een steriel afdekkend verband aan

(*) Wanneer door weerstand t.g.v. venespasmen het verwijderen van de katheter
niet vlot verloopt, onderbreek even de procedure en breng gedurende enkele minuten
lokaal warme kompressen aan zodat de bloedvaten dilateren. Stel de patiënt gerust.
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