Injecțiile intra-vasculare
Intra-venoase
Intra-arteriale

Injecţia intravenoasă

 Scop diagnostic: explorare anatomo-funcţională a unui organ:
1. rinichi: urografie, renoscintigramă
2. plamân: pneumoscintigramă
3. flebografii
4. ficat: hepatoscintigramă
 Scop terapeutic: soluţii hipertone, soluţii în cantitate mare
(perfuzii, transfuzii, derivate de sânge).
- cale foarte bună de administrare pt. pacientul şocat
- nu se introduc suspensii sau soluţii uleioase
 Avantaje:
- substanta activa ajunge rapid în circulaţie
- absorbţie integrală
- acţiune integrală
- injectare de soluţii hipertone ( care au efect necrozant asupra altor
ţesuturi)
- Explorari anatomo- funcţionale

 Căi de administrare:
- Vene superficiale: plica cotului , antebraţ, faţa
dorsală a mâinii sau piciorului( teoretic orice venă)

- Vene profunde: femurală, jugalară, subclavie

Seringi cu ace de 4-5cm mai groase, cu bizou scurt şi
ascuţit. Aerul din seringă trebuie evacuat obligatoriu.

Venele superficiale ale membrului superior

Iv –vene superficiale
Vene superficiale:
Evidenţierea venelor : aplicarea garoului şi contractură
musculară, menţinera membrului în poziţie declivă
Dezinfecţia zonei
Cu degtele I,II de la mana stângă dezinfectate în prealabil se
imobilizează vena
Cu acul montat la seringă ( bizou în sus) se patrunde în unghi
ascuţit faţă de planul regiunii( 25˚) , se înaintează paralel cu
tegumentul şi se puncţionează vena( “senzaţie de pătrundere
în gol”). Se “îmbracă” acul pe venă până la bizou.
La aspirare sângele pătrunde în seringă
După injectare, se masează locul uşor pt. evitarea formării
unui hematom( flectarea braţului favorizează staza)
Zone de elecţie:- venele superficiale de la plica cotului
- orice altă venă superficială
1.
-

Puncţia venei jugulare
 Vena jugulară externă: mai frecvent utilizată pt.

perfuzii la copii, la pacienţi şocaţi pre şi postoperator
- Corpul va fi rotat în aşa fel încât vena să fie vizibilă, la
marginea posterioară a m. sternocleidomastoidian
- În timpul introducerii acului se aspiră
continuu(atenţie la introducerea de gaz)

Puncţia venei subclaviculare
 vena subclavie: se foloseşte un ac lung 8cm

-

locul puncţiei: şantul delto-pectoral unde se
palpează prima articulaţie condrocostala
- Pacientul se afla în decubit dorsal cu capul rotat de
partea opusă
- Acul patrunde oblic ( uşor în sus şi medial) urmând
şanţul subclavicular sub un unghi de 45 grade. Se
aspiră continuu în timpul introducerii acului.

Puncţia venei femurale
 vena femurală:
- Se epilează zona şi se dezinfectează
- Se reperează artera femurală ( pulsaţii la palpare)
- Medial la 1cm pătrundem cu acul oblic în sus la un

unghi de 60-70grade, aspirând uşor, se încarcă vena
pe ac
- După injectare se menţine presiune moderată
locală 1-2min

Injecţia intraarterială
 Scop explorator: substanţe radioopace (odiston),





radioactive ( Xe, I)
Scop terapeutic:
Injectare de substanţe vasodilatatoare în arteriopatii
Antibioterapie în infecţiile distale ale membrelor
inferioare
Injectarea se face doar de către medic
Locul de elecţie: artere accesibile: femurală,radială
carotidă, aorta abdominală
Arteriografia: se folosesc seringi speciale cu ace
speciale şi aparate ce injectează substanța de contrast
cu debit constant. ( tehnica Seldinger)

1. Puncţia arterei femurale:
-

-

epilare, dezinfectare
dezinfectarea indexului şi mediusului stâng şi
reperarea pulsaţiilor arterei femurale sub arcada
inghinală, între cele 2 degete pătrundem cu acul
montat la seringă pependicular pe tegument apoi
orientat uşor oblic superior, sângele deschis la
culoare va patrunde în seringă.
după injectare se scoate acul şi se aplica compresie
locală cu un tampon 10-15minute

2. Punctia arterei

radiale

 Inaintea efectuarii punctiei radiale, se efectueaza testul Allen.
 Testul Allen:
 este utilizat pentru evaluarea fluxului arterial la nivelul mâinii. Intâi se
palpeaza pulsul la arterele radială și ulnară , prin compresiunea profunda la








nivelul feței anterioare a antebrațului .
pacientul este rugat să își strângă pumnul , apoi se comprima ferm ambele
artere între cele două police;
în continuare, pacientul va fi rugat să deschidă pumnul și se va observa că
palma este palida (în tot acest timp se menține compresia pe artere);
se va decomprima artera ulnară (se menține compresia pe artera radială);
daca artera ulnară este patenta se va observa colorarea normala a palmei în
3-5 secunde.
se va decomprima artera radială( se menține compresia pe artera ulnară);
dacă artera radială este patenta, fluxul sangvin va înroși palma în câteva
secunde.
Prin acest procedeu, menținerea palorii dupa decomprimarea uneia dintre
artere indica ocluzia la nivelul acesteia.

Tehnica punctiei arterei radiale
• se asează un prosop rulat sub încheietura mâinii pacientului pentru
susținerea acesteia

• se localizează artera și se palpează pulsul
• se desinfectează locul puncției și se așteaptă să se usuce locul dezinfectat
• se palpează artera cu indexul și degetul mijlociu al unei mâini în timp ce
seringa este ținută în cealaltă mână

• pentru puncția arterei radiale , acul se orientează în unghi de 30-45 grade
• se puncționează pielea și peretele arterial printr-o singură mișcare, seringa
se va umple automat cu sange
• după puncționare se comprimă ferm până se oprește sângerarea (cel puțin 5

min). Timpul de compresie se prelungește la pacienții aflați sub tratament
anticoagulant sau cu tulburări de coagulare (10-15 min).
• se va atasa un bandaj adeziv dupa oprirea sângerarii

3. Aortografia : injectarea percutană a aortei abdominale
după metoda Dos santos
- Pacientul se află în decubit lateral drept
- Puncţia aortei se face la ½ distanţei dintre coasta a XIIa şi creasta iliacă în anestezie generală
- Se foloseşte un ac lung de 12cm cu diametru de 1mm,
cu bizou scurt montat la o seringă de 20ml, puncţia
făcându-se la un unghi de 30-45 grade faţă de planul
sagital.

