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Port de acces Celsite® 

Introducere 

Portul de acces Celsite® este compus dintr-un cateter legat la o cameră-rezervor. 

Dispozitivul este  implantat subcutan și poate fi folosit pentru o lungă perioadă de 

timp pentru orice fel de perfuzie. 

Porturile de acces Celsite® au permis dezvoltarea și au îmbunătățit considerabil 

siguranța tratamentului în ambulatoriu, în special îngrijirile la domiciliu. Portul de 

acces a îmbunătățit de asemenea substanțial și confortul pacientului.  

Asistenta medicală îndeplinește un rol foarte important în îngrijirea, utilizarea și 

menținerea cateterului.  

Descriere 

Celsite® Acces Port este un rezervor conectat la un cateter din silicon, poliuretan 

sau poliamidă. 

Capătul distal al cateterului este poziționat la vărsarea venei cave superioare în atriul 

drept, iar capătul proximal este conectat la rezervor. Acesta este implantat 

chirurgical în țesutul subcutan. 

Rezervorul este alcătuit dintr-o incintă de titan cu o canulă de ieșire, incintă ce este 

acoperită cu un material exterior al cărui profil ajută la inserție și crește confortul 

pacientului. Profilul original B.Braun  cu înălțime mică și formă delta (Celsite® 

Discreet) ajută la inserția într-un buzunar subcutan mai mic, ceea ce îmbunătățește 

confortul și reduce incizia pe tegument. 

Incinta de titan este prevăzută cu o membrană de silicon (sept) ce este folosit pentru 

accesarea rezervorului. Accesul prin acest sept se face folosind ace cu bizou special 

Surecan® sau Cytocan. Rezervorul comunică cu cateterul prin canula de ieșire. Sunt 

disponibile și catetere pre-conectate. 
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Indicații de utilizare 

Celsite® Acces Ports sunt indispensabile pentru accesul venos, arterial, peritoneal, 

pleural, spinal (epidural/ intratecal) 

Principalele tratamente la care este indicată utilizarea porturilor de acces sunt: 

 Chimioterapia pacienților hemato-oncologici 

 Terapia antibiotică intravenoasă 

 Nutriția parenterală pe termen lung 

 Chimioterapia regională 

 Drenajul revărsatelor ichidiene maligne (peritoneal sau pleural) 

 Terapia durerii pe termen lung 

 Injectarea sub presiune a substanțelor de contrast la examenul CT 

 Transfuzii de sânge sau recoltare sânge 

Locuri de implantare 

Locul de implantare este ales în funcție de starea clinică a pacientului, stilul său de 

viață, tratamentul propus. 

 

Implantarea se face cel mai adesea sub anestezie locală la adulți și anestezie 

generală la copii. 

Camera se implantează la nivelul superior al toracelui, dar poate fi poziționată și pe 

torace mai jos sau chiar pe braț, având la dispoziție un cateter dedicat acestui loc. 

Accesul venos poate fi în vena jugulară internă sau externă, subclavie, cefalică sau 

axilară. Atenție: la abordul în vena subclavie trebuie avut în vedere riscul de pensare 

a cateterului între claviculă și prima coastă (pinch off syndrome) - vezi capitolul F 

Complicații potențiale. 

Dacă se folosește un cateter brahial, accesul se face pe vena brahială sau cefalică. 

Venele femurale nu sunt o alegere de prima intenție, dar pot fi folosite în situații în 

care accesul la celelalte locuri este imposibil sau contraindicat. 



Alegerea acelor 

Atenție 

Acele hipodermice uzuale pot deteriora septul lăsând fisuri sau putând să blocheze 

cateterul datorită particulelor mici de silicon. 

 

Acele Surecan® sau Cytocan au un bizou special gândit pentru a reduce leziunea ce 

se produce in sept cu ocazia puncțiilor (utilizare, spălare, heparinizare) prelungind 

astfel viața portului de acces. 

De reținut că sunt de preferat  acele mici (22G) pentru a prelungi viața septului de 

silicon. 

De reținut că toate acele de acces al portului sunt fără latex și fără DEHP (DiEtil 

Hexil Phtalat – plastifiant pentru PVC). 

De reținut că toate acele de acces al portului sunt MR compatibile. 

Recomandare în funcție de soluția infuzată: 

Substanța Vâscozitate Mărimea recomandată a 
acului 

NaCl 0,9% Mică 22G 

Plasmă Mică 22G 

Emulsie lipide 10% Mică 22G 

Emulsie lipide 20% Mediu 22G 20G 

Citotoxice Mediu 22G 20G 

Glucoză 30% Mediu 20G 19G 

Glucoză 50% Mare 20G 19G 

Celule sanguine Mare 20G 19G 

Recoltare sânge Mare 20G 19G 

 

Recomandări în funcție de anatomia pacientului: 

Lungime ac Accesare 

70 – 90 mm Gastric  banding, pacient obez 

35 – 40 mm Obez, port implantat profund 

25 - 30 mm Port standard, pacient gras 



20 mm Port standard sau port mic, pacient talie 
normală 

15 mm Port acces mic, pacient gracil 

12 mm Babyport sau port brahial, implantare 
superficială, sugar, copil sau pacient slab 

 

Utilizare 

Precauții sterilitate 

Înaintea oricărei manipulări a portului de acces este 

necesară respectarea riguroasă a regulilor de 

asepsie conform protocolului fiecărui spital. 

Nerespectarea acestor reguli duce la infecție, 

disfuncționalități ale cateterului sau alte complicații. 

Pentru a evita orice contaminare a portului de acces, 

asigurați-vă că pacientul are capul întors și privește 

în partea opusă în timpul manipulării portului. 

Este foarte important ca personalul care 

manipulează cateterul să:  

 Poarte mască chirurgicală (nasul acoperit)  

 Să își spele mâinile cu săpun antiseptic 

 Să își pună mănuși sterile înaintea oricărei 

manipulări a cateterului 

Pregătirea locului de injectare 

Întotdeauna: 

 Inspectați aspectul pielii deasupra camerei, de-a lungul traseului cateterului 

pentru a vă asigura că pielea nu este roșie, infiltrată, edematiată, ulcerată sau 

cu secreții purulente. 

 Dezinfectați locul de injectare cu antisepticul corespunzător (după protocolul 

fiecărui centru). Asigurați timp suficient de contact al antisepticului. 

 Pregătiți câmpurile corespunzătoare (sau cele din set) folosind o tehnică 

aseptică. 

 Dezinfectați locul pentru a doua oară și lăsați să se usuce 

 Amorsați acul cu soluție NaCl 0,9%  și închideți clema, dacă acul are 

prelungire. 

 Folosiți doar seringi de 10 ml pentru a prevenii orice spargere a sistemului 

prin suprapresiune. 



Accesarea portului 

 Se identifică portul, se imobilizează între degete și se 

introduce acul perpendicular pe piele. Se simte o 

pierdere de rezistență și, eventual, baza camerei. 

 

 Atenție: o forță excesivă la introducerea acului poate duce la deteriorarea 

vârfului acestuia (se îndoaie) și poate duce la leziuni ale septului de silicon și 

durere la extragerea acului. 

 
 Trebuie controlată permeabilitatea cateterului prin aspirație de sânge și apoi 

introducerea a 5 ml de NaCl 0,9%. 

 Pentru a prelungi viața septului este recomandat ca puncția să se facă de 

fiecare dată în alt loc. 

 Pentru a reduce durerea la locul de puncție se poate folosi crema cu 

anestezic (EMLA). 

 După scoaterea acului se dezinfectează locul și se pune un mic pansament. 

 Frecvența se schimb a acelor este între 24 ore și 7 zile, în funcție de tipul 

acului utilizat. 

Pansament  

Este recomandat un pansament transparent pentru a putea inspecta zilnic locul de 

inserție al acului. 

Pansamentul se schimbă de fiecare dată când se schimbă acul, la maxim 7 zile, sau 

la nevoie de câte ori este necesar (pansamentul murdar sau dezlipit). 

Când cateterul nu este folosit, pansamentul nu este necesar . 

Infuzia  

Accesul în cameră (port) se face cu ace speciale (Huber) care pot fi drepte (Straight 

Surecan®) sau curbe (Angled Surecan®)  sau cu tub de extensie Winged Surecan®, 

Cytocan® sau Surecan Safety II. 

Tipul de ac se alege în funcție de durata tratamentului, grosimea acului în funcție de 

soluția ce trebuie administrată, iar lungimea în funcție de anatomia pacientului. (vezi 

capitolul B). 



Atenție 

Înainte de orice infuzie se amorsează acul cu soluție NaCl  0.9% și se închide clema.  

Înainte de fiecare infuzie se controlează permeabilitatea 

cateterului aspirând sânge.  

Dacă nu se poate aspira sânge (vezi capitolul F probleme), 

se încearcă spălarea cateterului cu soluție NaCl 0.9%. 

Dacă apare rezistență, durere, edem în jurul portului sau de-

a lungul cateterului, înaintea începerii tratamentului sau în 

timpul tratamentului, se suspectează o funcționare 

necorespunzătoare a cateterului. 

Pentru a stabiliza acul introdus în cameră, se poate folosi un 

pansament steril plasat sub aripile acului. 

Se aplică pansamentul (de preferință transparent). 

Pansamentul se schimbă respectând protocolul local. 

Se conectează linia de perfuzie și se începe perfuzia. 

În timpul administrării de substanțe chimioterapice este 

necesară inspectarea  frecventă pentru a detecta cât mai 

devreme orice semn de extravazare. 

Dacă pacientul acuză durere, edem sau roșeață este necesară oprirea imediată a 

perfuziei.  

Ori de cate ori se schimbă soluția de infuzat, cateterul trebuie spălat cu NaCl 0.9% 

pentru a preîntâmpina precipitarea medicamentelor. 

La sfârșitul tratamentului cateterul trebuie spălat cu 10 ml NaCl 0.9% și apoi cu ser 

(NaCl 0.9%)  heparinat. 

Recoltare de probe de sânge 

Porturile de acces Celsite® pot fi folosite și pentru recoltare de probe de sânge. 

Pregătirea se face conform recomandărilor precedente, se folosește un ac 19G sau 

20G pentru a asigura un flux corespunzător de sânge și pentru a împiedica 

hemoliza. 

Se extrag 3-5 ml de sânge, se închide clema tubului de extensie și apoi se 

recoltează sânge într-o seringă nouă sau cu un vacutainer. La sfârșit se spală 

cateterul cu 10 ml NaCl 0.9% și apoi cu ser heparinat conform protocolului local.  

  



Administrarea de produse de sânge 

Porturile de acces Celsite® pot fi folosite pentru administrare se sânge sau produse 

de sânge. Pentru a avea un flux corespunzător și pentru a preveni hemoliza este 

recomandat a se folosi ace mai groase de 19G sau 20 G.  

După administrarea sângelui sau produselor de sânge cateterul trebuie spălat 

conform protocolului descris mai sus. 

Nutriție parenterală totală  (NPT) 

Pentru soluțiile de nutriție parenterală care conțin lipide este recomandat să se 

folosească ace mai groase de 19G sau 20G. La sfârșitul perfuziei se spală cateterul 

cu 10ml de soluție NaCl 0,9%. Cateterele din silicon pot fi spălate cu alcool 70% 

(timp de contact un minut), după care se spală cu soluție NaCl 0.9%. 

Dacă se blochează cateterul revedeți capitolul F – Complicații posibile. 

Diverse 

Acele conțin nichel. 

Toate porturile de acces nu conțin PVC sau latex. 

Majoritatea porturilor pot fi folosite pentru injectare cu presiune crescută. 

Toate porturile de acces Celsite® sunt RMN condițional (RMN condițional este un 

dispozitiv care este dovedit că nu exercită riscuri și poate fi folosit sigur în mediu 

RMN cu anumite caracteristici). 

Menținere  

Spălare și heparinizare 

Cateterele venoase 

Înaintea oricărei folosiri este obligatorie controlarea funcționalității cateterului prin 

aspirarea de sânge și injectarea apoi de soluție NaCl0.9% 10ml (5 ml la copii). 

Daca aspirarea de sânge nu este posibilă se încearcă injectarea de soluție NaCl 

0,9% în portul de acces. Dacă întâmpinăm rezistență la injectare sau apare durere 

sau edem în jurul portului sau de-a lungul cateterului este posibil să existe o 

problemă ce necesită investigare. 

După fiecare tratament sau la fiecare patru săptămâni fără tratament se spală 

camera/cateterul cu 10 ml soluție NaCl 0,9% (5 ml la copii) și apoi se injectează ser 

heparinat. 

Se poate folosi soluția ser heparinat de 100 UI/ml sau 500 UI/ml. 



Scoaterea acului 

Pentru a preîntâmpina rămânerea sângelui în cameră se recomandă ca înainte de 

scoaterea acului să se spele camera/cateterul cu 10 ml NaCl 0,9% și apoi cu ser 

heparinat.  

Nu există recomandări specifice pentru scoaterea acului. Scoaterea acului folosind 

presiune pozitivă nu preîntâmpină difuziunea sângelui în lumenul cateterului în timp. 

Este mult mai important să se spele și să se heparineze cateterul după fiecare 

folosire sau la maxim patru săptămâni. 

Injectarea cu presiune mare. 

Recomandări 

Anumite catetere Celsite® pot fi folosite pentru CECT (Contrast Enhaced 

Computerised Tomography) folosind injectare cu presiune de substanță de contrast. 

 Se controlează dacă portul de acces implantat se găsește pe lista celor ce 

suportă injectarea cu presiune mare. Numai anumite porturi pot fi folosite 

pentru injectarea cu presiune și flux mare. 

 Întotdeauna se controlează funcționalitatea cateterului aspirând sânge și 

injectând NaCl 0,9%. 

 A nu se depăși presiunea (325 PSI/ 22,4 bar) și fluxul recomandate, altfel pot 

apărea disfuncționalități. 

 Substanța de contrast trebuie încălzită la 37°C înainte de injectare în 

conformitate  cu recomandările producătorului. Nerespectarea acestor 

recomandări poate duce la scăderea fluxului cu până la 50%. 

 A nu se folosi ace cu prelungire în Y. A nu se folosi ace care nu suportă 

presiune crescută. 

 Pentru porturile Celsite®Babyport® și porturile brahiale se folosesc ace 20G 

și 22G. Folosirea de ace 19G poate duce la scurgeri ale substanței de 

contrast. 

 Înaintea începerii perfuzării cu presiune se va controla ca acul să fie bine 

poziționat în cameră și corect lipit de piele cu banda/ pansament adeziv. 

 Cateterele cu lungime mai mare de 20 cm pot duce la scăderea fluxului. 

 Există posibilitatea ca în  funcție de caracteristicile tehnice ale produsului de 

injectat să nu se poată atinge fluxul dorit 

 Portul de acces se spală cu 10 ml NaCl 0,9% înainte și după fiecare utilizare 

pentru CECT. 

  



Complicații potențiale 

Problema Soluția 

Ocluzie 

Tubul de extensie este clampat sau cudat Declampare și poziționare corectă 

Robinetul este închis Deschideți robinetul 

Acul și-a schimbat poziția sub pansament Controlați poziția acului și puneți un 
ac nou dacă este necesar 

Pacientul are o poziție deficitară Repoziționați pacientul, poziția 
brațului sau a trunchiului pentru a 
modifica poziția portului și a 
cateterului 

Vârful cateterului este lipit de vena Spălați cateterul cu 10 ml de NaCl 
0,9%. Atenție: cateterul poate fi 
folosit numai dacă nu apare edem 
sau durere la injectare 

Pensarea cateterului între claviculă și prima 
coastă 

Mobilizarea brațului umărului astfel 
încât aspirarea și injectarea să fie 
posibile 

Un cheag de sânge obstruează cateterul Nu încercați folosirea unei presiuni 
mari. Acest lucru poate duce la 
fisurarea cateterului. Se va folosi un 
agent trombolitic. 

Ocluzia cateterului prin depuneri de lipide La cateterele de silicon se folosește 
alcool 70%. Nu este recomandată 
folosirea alcoolului la cateterele de 
poliuretan (PUR). 

Ocluzia cateterului prin depuneri de 
minerale 

Se poate folosi acid clorhidric 
0,1mol/L atât la cateterele de silicon 
cât și la cele de PUR 

Flux insuficient 

Vârful cateterului poate fi in contact cu 
peretele venei 

Se spală cu 10 ml de NaCl 0,9%. 

Ocluzie parțială cu cheag de sânge Dezobstrucție cu agent fibrinolitic (se 
va face de către medic) 

Starea generala a pacientului 

Febră Se anunță medicul 

Inflamație în dreptul portului Se anunță medicul 
 

  



GAMA DE ACE pentru administrare – B.BRAUN SURECAN 

 

I. Straight SURECAN 

Sunt special concepute pentru accesarea 

sistemelor de perfuzie și folosite pentru 

administrare pe termen scurt (bolus, 

injectare, spălare)  

 

II. SURECAN Angled 

Ace angulate la 90°destinate administrării pe termen mediu 

(mai puțin de 24 de ore). 



 

III. Winged SURECAN 

Ace prevăzute cu sistem de fixare flexibil tip ”aripioare”, 

tub prelungitor și clemă, destinate infuziunii pe termen 

mediu și lung. Prelungitorul nu conține DEHP și permite 

injectarea sub presiune a substanței de contrast pentru 

examinare CT (325 psi). 

 

Sunt disponibile și în varianta cu conector Y.  



 

IV. CYTOCAN 

Acele Cyton sunt prevăzute cu tub prelungitor (nu conține 

latex sau DEHP) cu clemă și un disc flexibil pentru fixare 

pentru perfuziile pe termen lung. 

 

V. SURECAN Safety II 

Sunt ace speciale cu dispozitiv de evitare a înțepăturilor 

după utilizare. Sunt prevăzute cu un disc transparent și 

”aripioare” flexibile pentru fixare. De asemenea, au un tub 

prelungitor care poate fi disponibil și în varianta cu clemă 

sau în varianta cu clemă și conector în Y cu valvă tip 

Ultrasite.  



 

VI. SURECAN Safety II cu valvă tip Ultrasite 

 

 

 



VII. SURECAN Safety II cu conector Y și valvă tip 

Ultrasite 

 

 

 


