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Santrauka
Periferinio venos kateterio lūžis praktikoje labai retai 
pasitaikantis atvejis, galintis sukelti  daug įvairių kompli-
kacijų (nepageidaujamų įvykių) ir problemų, susijusių su 
paciento sveikatos būkle, didinančia sveikatos priežiūros 
išlaidas. Išsamios statistinės analizės, pateikiančios lūžių 
etiologiją bei nuoseklias rekomendacijas, kurios padėtų 
išvengti klaidų šią procedūrą atliekantiems darbuotojams, 
nėra. Literatūroje apsiribojama ataskaitomis apie lūžusios 
kateterio kaniulės fragmento lokalizacijos metodus, mi-
gracijos aspektus, embolizacijos pavojus bei chirurginį 
pašalinimą. Lūžusi periferinė intraveninė kaniulė ir jos 
fragmento migracija gali turėti rimtų pasekmių paciento 
sveikatai, todėl kuo operatyvesnis lūžio ir tikslios loka-
lizacijos vietos nustatymas bei skubus pašalinimas yra 
proceso valdymo pagrindas. Rizikos veiksnių žinojimas, 
jų įvertinimas, tinkamos kaniulės dūrio vietos parinki-
mas, punkcijos bandymų sumažinimas ir periferinio ve-
nos kateterio priežiūra gali užkirsti kelią kaniulės lūžiui. 
Straipsnyje apibendrintai pateikiami įvairūs pastebėjimai 
dėl periferinio venos kateterio įkišimo bei kaniulės lūžio 
rizikos veiksnių ir išryškinamas poreikis mokyti darbuo-
tojus, dirbančius su periferiniais venos kateteriais.

Įvadas
  Visame pasaulyje kasmet sunaudojama daugiau nei 1 

milijardas periferinių venos kateterių [6]. Periferinio venos 
kateterio (PVK)  intraveninė punkcija atliekama apie 70-80 
procentų pacientų, hospitalizuojamų į sveikatos priežiūros 
įstaigas [19]. Ši procedūra laikoma saugia, tačiau techniš-
kai sudėtinga. Jeigu nepaisoma metodinių rekomendacijų 
ir taisyklių, galimos komplikacijos arba nepageidaujami 
įvykiai, susiję su paciento sveikatos būklės sutrikdymais. 
Dažniausios su šia procedūra susijusios komplikacijos yra 
venos perforacija, poodinė hematoma, audinių infiltracija ir 
kitos. PVK kaniulės dalies lūžimas yra mažiausiai tikėtina 

komplikacija, išsiskirianti savo sudėtingumu ir pasekmėmis. 
Literatūroje PVK kaniulės lūžių atvejai aprašomi retai [22]. 
Teigiama, kad lūžių dažnis svyruoja nuo 0,2 iki 4,2 procentų 
ir šis reiškinys dažniausiai įvyksta, naudojant centrinės venos 
kateterius [10]. Straipsnyje aprašomas klinikinis atvejis yra 
pirmasis PVK kaniulės lūžis, įvykęs mūsų sveikatos prie-
žiūros įstaigoje, pasibaigęs be skaudžių padarinių pacientės 
sveikatai.

Tyrimo tikslas – pristatyti periferinio venos kateterio 
kaniulės lūžio klinikinį atvejį, apžvelgti  literatūrą, susijusią 
su PVK venos punkcija, kaniulės lūžio rizikos veiksniais bei 
prevencija ir pateikti įžvalgas.

Klinikinis atvejis
Po atliktos klubo sąnario endoprotezavimo operacijos 64 

metų pacientei, buvusiai ilgametei kraujo donorei, praėjus 20 
valandų nuo intraveninio periferinio 16G dydžio kateterio 
(pilkos spalvos) įkišimo, buvo nutarta pašalinti jį iš pacientės 
alkūnės sąnario vidinės srities (kubitalinės duobės) venos. 
Šalinant PVK, bendrosios praktikos slaugytoja pastebėjo, 
kad kaniulė trumpesnė nei įprasta, apie 2,5 centimetro (1 
pav.). Nedelsiant buvo informuotas gydantis gydytojas. 
Skubos tvarka atliktas echoskopijos tyrimas, kurio metu 
nustatyta, jog venoje matomas intavaskulinis svetimkūnis, 
t.y. PVK kaniulės fragmentas, kuris nebuvo migravęs toliau 
nuo punkcijos vietos. Nulūžusi kaniulės dalis minimaliai  
invaziniu chirurginiu būdu buvo sėkmingai pašalinta (2 pav.). 
Paaiškėjo, kad venos punkcija su tuo pačiu PVK buvo atlikta 
komplikuotai, t.y. keliais bandymais, tačiau tuo metu pacien-
tei tai nesukėlė jokių reakcijų (skausmo). PVK dūrio vietos 
ir aplinkinių audinių suplanuotos priežiūros metu bendrosios 
praktikos slaugytojai nepastebėjo uždegiminių požymių, o 
ir pacientė nesiskundė nei skausmu, nei kitais nemaloniais 
pojūčiais, kuriuos galėjo sukelti kaniulės nulūžusi dalis. 

Diskusija
Periferinės venos punkcija yra invazinė procedūra, trak-

tuojama kaip kasdieninės klinikinės praktikos dalis [20]. 
Tinkamai atliekama, ji nesukelia ypatingos rizikos pacientui 
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[22] ir yra laikoma saugia [20], tačiau techniškai sudėtinga, 
reikalaujanti darbuotojų kompetencijos, įgūdžių, nuolatinio 
mokymosi, žinių bei pasitikėjimo [18]. Nepaisant to, kad 
PVK pasaulyje yra labiausiai paplitę invaziniai medicinos 
prietaisai, bendras intraveninių punkcijų nesėkmės dažnis 
svyruoja tarp 35-50 procentų [8,13,18,30,38]. Net labiau-
siai patyrusių specialistų, reguliariai atliekančių intraveninį 
punktavimą, pirmojo punkcijos bandymo nesėkmės dažnis 
sudaro iki 19 procentų [28]. Kaip rodo tyrimai, net iki 28 
procentų PVK intraveniškai nėra būtinas, todėl rekomen-
duojama gydytojų ir slaugytojų komandoje apsvarstyti kitą 
medikamentų administravimo būdą (per burną, nosį, tiesiąją 
žarną) [12]. Venos punkcijos nesėkmės dažniausiai yra vadi-
namos komplikacijomis [2], tokiomis kaip flebitas (mecha-
ninis, cheminis ar septinis), tromboflebitas, hematoma, venų 
spazmas, oro embolija [2,6,20], infekcija [6,19,22], nervų, 
sausgyslių ir raiščių pažeidimai [6,22], arterijų pažeidimas, 
kraujavimas punkcijos vietoje [6], venos pažeidimas (ply-
šimas), audinių infiltracija (nutekėjus medikamentams ar 
skysčiams į audinius) [2], kaniulės nepraeinamumas, kuris 
gali įvykti dėl neteisingos dūrio vietos ir technikos pasirin-
kimo [19], kaniulės išslinkimas iš venos [9,19], mechaninis 
gedimas (pvz., užlinkimas) [19] ir kaniulės lūžis bei migra-
cija [6,20]. Lietuvoje daugelis šių komplikacijų traktuojamos 
kaip nepageidaujami įvykiai [25].  

Intraveniniai kateteriai dažniausiai nustoja funkcionuoti  
dar nepasibaigus terapiniam gydymui [2,38], o tai sudaro 
apie 90 procentų visų įterptų periferinių veninių kateterių 
[13]. Teigiama, kad dažniausiai PVK gali nebefunkcionuoti 
prieš suplanuotą jo keitimo laiką [18,38] ir per pirmąsias 24 
valandas [38]. Vidutiniškai PVK funkcionavimo  trukmė 1,7 
dienos [8,13]. Tęsiant gydymą, neveiksnius PVK būtina pa-
keisti, tačiau pakartotina intraveninė punkcija turi neigiamų 
pasekmių ir pacientams, ir sveikatos priežiūros įstaigoms, 

kurioms didėja išlaidų  našta [13]:
 žmogiškieji ištekliai. Nustatyta, kad vienai intraveninei 

punkcijai atlikti specialistas papildomai užtrunka apie 20 
minučių [38], todėl pakartotina intraveninė punkcija didina 
darbuotojų darbo krūvį;
 materialieji ištekliai. Padidėja išlaidos tvarsčiams, 

priemonėms, dezinfekuojančioms medžiagoms, gydymui  
ir slaugai, lovadieniams ir kitos [13].

Pakartotina intraveninė punkcija pacientams ilgainiui 
gali suformuoti adatų baimę (tripanofobiją) [14]. Nuola-
tinių venos punkcijos bandymų metu pacientai patiria dis-
komfortą [8], jiems sukeliama kančia, nerimas ir skausmas 
[13,38]. Venos punkcijos metu sukeliamas skausmas yra 
reiškinys, apie kurį dažnai kalbama, atliekant vaikų venų 
punkciją. Siekiant sumažinti vaikų patiriamą skausmą ir 
nerimą, venos punkcijos metu praktikuojama taikyti išorinį 
dūrio vietos nuskausminimą [34]. Atliekant suaugusiems 
pacientams intraveninę punkciją, dar nėra įprasta naudoti 
anestetinių kremų, želės ar purškalų, todėl daugelis autorių 
rekomenduoja suvokti problemos mastą ir aptarti šio būdo 
naudingumą, ypač tiems pacientams, kurių sunkiai matomos 
ar neapčiuopiamos venos [6,27,31]. Išorinis nuskausminimo 
būdas – galimybė sumažinti paciento patiriamą skausmą bei 
nerimą ir perspektyvoje išvengti pakartotinų venos punkcijos 
bandymų, taip užtikrinant kaniulės lūžio prevenciją. 

Nulūžusi PVK kanulės dalis, vadinama intravaskuliniu 
svetimkūniu, gali migruoti (į plaučius arba į širdį), embo-
lizuoti kraujagyslę [4,11] ir sukelti širdies ir plaučių pažei-
dimą [17]. Dėl nulūžusių PVK kaniulės segmentų galimos 
rimtos komplikacijos, bloginančios gydymo baigtį: sepsis, 
endokarditas, širdies perforacijos, aritmijos [3,4], miokardo 
infarktas [17], galūnių praradimas ir mirtis [1]. Literatūroje 
aprašomi keli momentai, kada galima pastebėti arba įtarti 
PVK kaniulės lūžį: 

1  pav. Lūžusi ir nepažeista kaniulė                       2  pav. Pašalinta kaniulės nulūžusi dalis
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1. PVK kaniulės lūžis dažniausiai  pastebimas jos šali-
nimo iš venos metu [37]. Šiame etape itin svarbu slaugytojui 
būti dėmesingam, susikaupusiam ir atidžiam, vizualiai stebint 
pašalintos kaniulės vientisumą (pažeidimus ir ilgį). PVK 
kaniulė gali nulūžti bet kurioje vietoje, tačiau silpniausia 
jos vieta yra jungtis su stebule [1]. Dažniausiai intraveninė 
kaniulė lūžta dūrio į veną vietoje [37] bei punkcijos metu 
[3], todėl daugiausia įtakos punkcijos sėkmei (nesėkmei) turi 
veną punktuojantis medikas [7]. Venos punkcijos procesas 
– kaniulės įstūmimas, jos priežiūra ir šalinimas reikalauja 
visų komandos narių pasitikėjimo, grindžiamo įgūdžiais, 
atidumu, atsakomybe ir žiniomis [18].

2. PVK kaniulės lūžį galima įtarti, kai pacientas išsako 
skundus apie pažeistos vietos skausmo pojūtį, patinimą, pa-
raudimą, distalinės embolijos simptomus – širdies plakimą, 
dusulį, kosulį, krūtinės skausmą [17,37]. Kaniulės lūžis 
galimas ir nesant išreikštų simptomų, todėl PVK kaniulės 
lūžio ir segmento migracijos prevencijai labai svarbus yra 
punkcijos vietos ir aplinkinių audinių nuolatinis stebėjimas 
bei paciento apklausa [7]. 

3. Netikėtai apčiuopus lūžusią PVK kaniulės dalį spe-
cialistui  (slaugytojui, gydytojui) ar pačiam pacientui [37], 
kaniulės lūžis pacientui gali sukelti nepasitenkinimą ir prie-
kaištus personalui dėl neinformavimo apie galimą riziką.

Diagnozavus kaniulės lūžį, slaugytojui ypač svarbu 
žinoti, kokiais būdais ir tyrimais galima veiksmingai lo-
kalizuoti lūžusį fragmentą, nustatyti jo migracijos vietą ir 
skubiai  pašalinti: 

1. Apčiuopos būdas (palpacija) [4,5] yra veiksmingas, 
tačiau energingas venos palpavimas gali išjudinti lūžusią 
dalį ir padidinti embolizacijos riziką [17]. Proksimaliai už-
dėjus turniketą (timpą), galima sumažinti lūžusio kaniu-
lės fragmento migraciją bei embolizacijos riziką, tačiau jo 
naudojimo trukmė (laikas) yra gan ribota dėl kitų galimų 
komplikacijų [5,17].

2. Veiksmingiausi diagnostiniai tyrimai, padedantys 
efektyviai lokalizuoti lūžusios kaniulės fragmentą, yra ul-
tragarsas ir kompiuterinė tomografija [4,5,11]. Rentgeno-
grafinis tyrimas šiuo atveju nėra veiksmingas [4,5,11,33].

3. Po PVK kaniulės lūžusios dalies lokalizacijos būtina 
nedelsiant ją pašalinti chirurginiu būdu, atliekant venatomiją 
[4,5,17]. 

Neabejotina, kad dėl intraveninio kaniulės lūžio pasekmių 
labiausiai nukenčia pacientas, tačiau ir sveikatos priežiūros 
įstaigai atsiranda problemų. Viena jų, tai papildomos išlaidos 
diagnostiniams tyrimams fragmento lokalizacijai nustatyti, 
invazinėms procedūromis, anestezijai, įvairioms kitoms prie-
monėms, todėl slaugytojams, prieš punktuojant veną, svarbu 
laiku įvertinti rizikos veiksnius, susijusius su paciento anato-
mija ir elgesiu, kurie gali turėti įtakos PVK kaniulės lūžiui:

 paciento anatominiai veiksniai – nutukimas, edema, 
dehidratacija/intravaskulinis išsekimas [1]; 
 paciento elgesio veiksniai – neadekvatus elgesys, 

agresija [29], nenoras bendradarbiauti [24], nesugebėjimas 
bendrauti (pvz., vaikai) [1], neblaivumas, savarankiškas 
kaniulės išsitraukimas iš venos [21] arba manipuliavimas 
venoje esančia kaniule [33].

Teigiama, kad daug klaidų, turinčių įtakos kaniulės lū-
žiui, padaroma dėl darbuotojų periferinės venos punktavimo 
žinių ir techninių įgūdžių trūkumo, įskaitant paciento svei-
katos būklės ir venos kokybės vertinimą, punkcijos vietos 
ir kateterio dydžio parinkimą, tvirtinimą prie odos, laikymo 
venoje trukmę ir rizikos veiksnių žinojimą [13,18]. Venos 
punktavimo klaidoms įtakos turi naudojamų priemonių ko-
kybė [13], t.y. prastos kokybės medžiagos, naudojamos PVK 
gamybai [4,37] bei prietaiso defektai [1], galintys atsirasti dėl 
netinkamų laikymo sąlygų. Venos kateteriai, nors ir tinkamo 
galiojimo laiko, bet paveikti ultravioletinių spindulių, gali 
tapti kietesni, trapūs ir nebetinkami saugiam naudojimui 
[32]. Prietaiso defekto atvejais reikėtų informuoti gamintoją 
(tiekėją) apie nekokybiškos PVK kaniulės sukeltą nepagei-
daujamą įvykį, nurodant partijos gavimo numerį [33].

Didžiausia rizika, susijusi su PVK kaniulės lūžiais, yra 
kartotiniai bandymai įkišti adatą į kaniulę [4,5,27,37]. Gali-
mas šios komplikacijos mechanizmas būtų toks – punktuo-
jant veną, kaniulė lieka venoje, o nukreipimo adata šiek tiek 
ištraukiama. Kaniulėje nepasirodant kraujui, darbuotojas su-
pranta, kad bandymas nepavyko. Bandant adatą pakartotinai 
įkišti į kaniulę, kuri jau gali būti išsilenkusi dėl galimo ana-
tominės venos linkio ar prietaiso įkišimo trajektorijos, kyla 
rizika iš dalies pažeisti arba visiškai nulaužti kaniulę (3 pav.).

Kiti darbuotojo techniniai veiksmai, itin rizikingi kaniu-
lės lūžio atžvilgiu: bandymas punkcijos metu įveikti venoje 
juntamą pasipriešinimą [11], jėgos naudojimas ištraukimo 
metu bei kartotiniai  bandymai įstumti tą patį PVK į veną 
[4,5,37]. Pakartotinai bandant įstumti tą patį PVK į veną 
galimas ne tik kaniulės lūžis, bet ir padidėjusi infekcijos 
rizika [38]. Norint išvengti komplikacijų, rekomenduojamas 
„vienas PVK – viena intraveninė punkcija“ metodas, tačiau 
turint gana ribotus išteklius, sudėtinga jį įgyvendinti [35].

PVK kaniulės lūžusio fragmento galimai migracijai labai 
svarbus yra laiko rizikos veiksnys [22]. Teigiama, jog kuo 
trumpiau PVK kaniulė bus laikoma venoje, ypač  toje, kuri 
buvo punktuota komplikuotai, t.y. keliais bandymais [16], 
dėl prastos ar blogos jos būklės [12], tuo lūžusio kaniulės 
fragmento migracijos tikimybė bus mažesnė, todėl patartina 
PVK kaniulės nelaikyti venoje ilgiau nei 48 valandas [11,17]. 
Pažymėtina, kad dėl flebito rizikos prevencijos, rekomen-
duojama kaniulę laikyti venoje ne ilgiau kaip 72-96 valan-
das [14]. Šių teiginių kitoniškumas ir bendros bei aiškios 
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PVK priežiūros dokumentacijos (protokolų) nebuvimas itin 
klaidina slaugytojus, dalyvaujančius atliekant periferinių 
kateterių punkcijas.

Veiksniai, reikšmingai susiję su PVK punkcijos techni-
nėmis klaidomis bei komplikacijomis, yra pacienčių mote-
riškoji  lytis, vyresnis amžius ir netinkamos punkcijos vietos 
pasirinkimas [30]. Tinkamos PVK venos punkcijos vietos 
parinkimas [17] labai svarbus kaniulės lūžio prevencijai. 
Apskritai, venos punkcijos atlikimui svarbu patogi prieiga, 
nedominuojančios galūnės pasirinkimas, vengiant punktuoti 
galūnių lenkimo sritis: plaštakos išorines dalis, vidines riešo 
sąnario, alkūnės sąnario vidinės srities (kubitalinės duo-
bės) periferines venas [12,30], ypač jei pacientas naudoja 
judėjimo priemones (ramentus, lazdas, vaikštynes, vaikš-
čiojimo rėmus) [17]. Pacientui judant pagalbinių judėjimo 
priemonių pagalba, naudojamas kūno svoris bei jėga, nuolat 
lenkiamas ir ištiesiamas riešas, todėl PVK kaniulė lankstosi 
ir gali nulūžti [17]. Įrodyta, kad plaštakos ir riešo judesių 
metu kaniulė venoje irgi juda, nepaisant fiksacijos prie odos 
specialiu pirminiu tvarsčiu. Kaniulės judėjimo amplitudė 
plaštakos srities venoje siekia nuo 0,26 iki 0,41 milimetro 
[14]. Tinkamas PVK tvirtinimas prie odos papildomais tvars-
čiais, bintais ar juostomis pailgina kaniulės tarnavimo laiką, 
apsaugo nuo komplikacijų bei nepageidaujamų reiškinių, 
mažina infekcijos riziką, užtikrina tinkamą padėtį venoje, 
mažina PVK kaniulės mikro judėjimą venoje ir diskomforto 
lygį [9,19].  Venos punkcijos metu išskirtinės reikšmės turi 
teikiamos skubiosios  pagalbos paslaugos [9], kurių metu 
slaugytojui itin svarbu procesą atlikti ne tik greitai, bet ir 
techniškai gerai, tačiau yra aspektų, itin ribojančių tinka-
mos venos punkcijos vietos pasirinkimą. Nustatyti  venos 
punkcijos vietą gali būti sunkiau tam tikroms pacientų gru-
pėms – vaikams, vyresnio amžiaus, nutukusiems pacien-
tams, nėščioms moterims, turintiems tamsų odos atspalvį, 
pacientams, kurių venos buvo pažeistos dėl chemoterapijos 

medikamentų sukeltų venų pokyčių, nuolatinės donorystės 
ar dėl ilgalaikio piktnaudžiavimo intraveniniais narkotikais 
susiformavusių venų randų [23,37], patyrusiems šoką bei 
kenčiantiems skausmą [1]. Šiandien galima išskirti tai, kad 
daugėja pacientų, turinčių tatuiruotes, kurios būna itin didelės 
apimties ir dažnai išsidėsčiusios taip, kad slaugytojams dėl 
riboto matomumo sunku pasirinkti tinkamą venos punkcijos 
vietą, įvertinti venos kokybę ir atlikti priežiūros veiksmus, o 
tai gali turėti įtakos įvairioms komplikacijoms, o ypač − ga-
limam kaniulės lūžiui bei lūžusios dalies migracijai (4 pav.).

Venos kokybės vertinimas. Periferinių venų kokybę slau-
gytojai dažnai apibūdina itin subjektyviai – „geros“ arba 
„prastos“ būklės (kokybės). Tinkamai venos punktavimo 
procedūrai tai nepakankami  apibūdinimai, todėl kai kurie 
autoriai siūlo „apčiuopiamos venos“ ir „matomos venos“ 
[12]. Šių apibūdinimų pagrindu autoriai pasiūlė venų koky-
bės rodiklį, taikytiną punkcijos procesui valdyti, padedantį 
slaugytojai rinktis kraujagyslių praplėtimo (vazodilatacijos) 
priemones, ar venos ieškiklius su infraraudonųjų spindulių 
technologija arba ultragarsą, pasikviečiant į pagalbą kitus 
komandos narius, t.y. šiuo klausimu patyrusius gydytojus 
[26]. Teigiama, kad naudojantis šia priemone, slaugytojams 
būtų lengviau įvertinti venų kokybę, efektyviau valdyti venos 
punkcijos procesą bei aiškiau jį dokumentuoti [12]. Kiti au-
toriai siūlo dokumentuoti ne tik punkcijos laiką, vietą ar venų 
kokybę (matomumą ir apčiuopiamumą), bet tokius aspektus 
kaip įkišto PVK dydį, odos būklę prieš punkciją, paciento 
skausmo pojūtį punkcijos metu, bandymų skaičių, įterpimo 
tikslą, priežiūrą, pašalinimo priežastis ir komplikacijas po 
pašalinimo [36]. 

Apibendrinant galima teigti, kad skatinimas naudoti tin-
kamą PVK venos punkcijos techniką [11,17], sugebėjimas 
atpažinti rizikos veiksnius, pasitelkus tinkamas šio proceso 
valdymo priemones, atsakingas ir tikslus dokumentacijos 
pildymas gali būti svarbus akstinas PVK venos punkcijos 
nepageidaujamų įvykių, komplikacijų bei klaidų analizei, jų 
vertinimui ir darbuotojų mokymui.

3 pav.  Kaniulės dalinis pažeidimas po pakartotino bandymo 
įstumti į ją nukreipimo adatą

4 pav. Didelės apimties tatuiruotė dilbio srityje, trukdanti 
vizualiai įvertinti venos kokybę
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Išvados
1. Klinikinio atvejo ir literatūros sintezė parodė, kad 

nepageidaujamas periferinio kateterio kaniulės lūžis galimas  
nepasibaigus planuotam įterpties laikui, tinkamai neįvertinus 
paciento periferinių venų kokybės, ar pasirinkus netinkamą 
punkcijai vietą, šiuo atveju, alkūnės sąnario vidinės srities 
(kubitalinės duobės) periferinę veną. Analizuojamoje lite-
ratūroje aprašyti bei klinikinio atvejo metu pastebėti rizikos 
veiksniai, galintys turėti įtakos PVK kaniulės lūžiui, sutapo. 
Itin reikšmingas veiksnys PVK kaniulės lūžio komplikaci-
jai yra venos punktavimas, bandant atitrauktą nukreipia-
mąją adatą vėl įkišti į kaniulę. Paaiškėjo, jog kaniulės lūžis 
dažnesnis pacientams, naudojantiems pagalbines judėjimo 
priemones bei buvusiems ilgamečiams kraujo donorams.

2. Komplikuotas PVK įterpimas į veną turi būti fiksuo-
jamas priežiūros dokumentuose, nes tai sąlyga slaugytojo 
budrumui, atidumui ir atsakomybei sutelkti, kaniulės vien-
tisumo stebėsenai jos pašalinimo iš venos metu. Atsiranda 
būtinybė perspektyvoje  tobulinti arba sukurti bei įdiegti 
sveikatos priežiūros įstaigose mokslu pagrįstą ir visuotinai 
naudojamą periferinės venos punkcijos valdymo priemonę, 
padėsiančią slaugytojams efektyviau įvertinti rizikos veiks-
nius bei techniškai taisyklingai atlikti patį procesą. Tokia 
priemonė sumažintų ne tik su venos punkcijomis susijusias 
komplikacijas, ypač kateterio kaniulės lūžio ir jos dalies 
migracijos rizikos tikimybę, bet ir paskatintų slaugytojų, 
dirbančių su periferiniais venos kateteriais, švietimą bei 
mokymą.
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Summary 
Peripheral venous catheter fracture is a rare case in practice 

that can cause a number of complications (in some adverse events) 
the problems related to both the patient’s health condition and the 
health care institution. There is no detailed statistical analysis that 
provides the etiology of fractures and consistent recommendations 
that would help avoid these problems for workers performing this 
procedure. The literature is limited to reports on the broken cat-
heter localization methods, aspects of migration, risks of emboli-
zation and surgical removal of a broken catheter cannula fragment. 

Since a broken peripheral intravenous cannula and the migration of 
its segment can have serious consequences for the patient’s health, 
the most operative detection of the fracture, the exact location and 
the urgent removal are the basis of the management of the process. 
Knowing and evaluating risk factors, selecting the correct cannula 
puncture site, minimizing puncture attempts, and maintaining a pe-
ripheral venous catheter can prevent cannula fracture. The article 
summarizes various observations regarding the risk factors of pe-
ripheral venous catheter insertion and cannula fracture and high-
lights the need for training of personnel working with peripheral 
venous catheters.
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