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ÖZET 
Bir yandan santral venöz kateterlerin takılma ve uygulama tekniklerindeki gelişme sürerken, diğer 
yandan bu araçlar vasküler yoldan yapılan spesifik tedavilerde daha sık olarak kullanılmaya 
başlamıştır. Uzun süreli santral venöz kateterlerden biri olan implante edilen portlar, hastanede 
yatmakta olan, periferal venleri venöz kateterizasyon için uygun olmayan, devamlı ya da aralıklı 
olarak infüzyon gereken ve evde bakım programına dahil edilen hastalarda oldukça kullanışlıdır. 
Hemşireler implante port kateterin ömrünü uzatacak önlemleri alabilmeli, komplikasyonları fark 
edebilmeli, komplikasyon geliştiği durumda gerekli girişimleri uygulayabilmelidir.     

Anahtar Kelimeler: Port kateter, Hemşirelik, Bakım 

ABSTRACT 
Port Catheter :How can we maintain venous access? 

While the implantation and usage techniques of central venous catheters are continuing to improve, 
these devices are being used more frequently in specific therapy administered through the venous 
access. The implanted ports, which are one of the long-term central venous catheters, are useful in 
hospitalized patients, in patients whose peripheral venous system is unsuitable for venous access, in 
patients who require intermittent or continuous infusion therapy, and in patients who are included in 
home care program. Nurses should take measures that extent the life of implanted port catheter, notice 
the complications, apply necessary interventions in case of complication. 
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GİRİŞ 

Günümüzde tanı ve tedavi amacıyla kullanılan santral venöz kateterlerin (SVK) damar içine 
yerleştirilme işlemi, modern tıbbın vazgeçilmez uygulamalarından birisidir. Santral venöz basıncı 
takip etmenin yanında pek çok kullanım alanına sahip olan SVK, ilk defa total paranteral beslenme 
için kullanılmıştır. Tünelli kateter takma tekniklerinin geliştirilmesi, kateterlerin pıhtılaşmayı 
engelleyici malzemeden üretilmesi, yeni kateter tiplerinin önerilmesi ile enfeksiyon gelişme oranları 
azaltılarak, kullanımları yaygınlaşmıştır. SVK, kanser hastalarında antineoplastik ajanlarla yapılan 
uzun süreli tedavilerde, sıvı elektrolit dengesini sağlamada, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonunda, 
antibiyotiklerin ve diğer ilaçların enjeksiyonunda ve venöz kan örneği alma işleminde 
kullanılmaktadır. Bunun yanısıra hastanede yatmakta olan, venöz yola ihtiyaç gösteren ve ekstremite 
venlerinden damar yolu açılamayan hastalar ile devamlı ya da aralıklı olarak infüzyon gereken ve evde 
bakım gören hastalarda da uzun süreli SVK kullanılmaktadır.  Genellikle uzun süren bu tedavilerde 
santral venöz kateterlerde enfeksiyon ve tromboz riskinin yüksek bulunması, proksimal ucun vücut 
dışında olması nedeniyle beden imgesinin bozulması ve devamlı pansuman yapılma zorunluluğunun 
olması, yeni arayışları da beraberinde getirmiştir. 70’li yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda 
geliştirilen port kateterler, 1980 yılından sonra rutin kullanıma girmiştir. Tıpta, özellikle onkoloji 
alanındaki gelişmeler sonucunda port kateter, santral venlerin dışında organ veya bölgesel arterlere de 
yerleştirilmektedir (Gullo 1993; Oncology Nursing Society 1996; Oran ve Turgay 2000). Bunlar 
arasında intraarteriyel (arter içine), intraportal (karaciğer içine), intraperitoneal (periton içine) ve 
intratekal (spinal dural kese içine)   uygulamalar sayılabilir. (Intravenous Nursing Society 2000)  

 
* Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Yard. Doç. Dr. 



 

 

Port Kateter: Venöz Yolu Nasıl… 137  
 

Port kateterler sık sık venöz girişim ve uzun süreli kemoterapi tedavisi yapılması nedeniyle 
onkoloji hastalarında tercih edilmektedir. Kateterlerde komplikasyon gelişimini önlemek, 
komplikasyon meydana geldiğinde ise belirti / bulgularını erken dönemde fark ederek etkin 
girişimlerde bulunmak ve böylece kateterlerin kullanım ömrünü uzatmak ancak etkin 
hemşirelik bakım ve uygulamaları ile mümkündür.  

Port Kateterin Özellikleri 

Bazilik, internal jugular ve subklavyan vene yerleştirilebilen portlar; paslanmaz çelik, titanyum ya da 
plastik maddeden, tek veya çift lümenli olarak üretilir. Etrafında 3-8 sütür deliği olan gövdenin 
ortasında 2000 ponksiyona kadar dayanıklı silikon septum bulunur (Şekil 1). Ponksiyon sayısını 
belirlemede, kullanılan iğnenin çapı ve septum boyutu önemlidir. Kalın ve yanlış iğnelerle yapılan 
girişimler septumun daha kısa sürede deforme olmasına neden olur. Sert ve kalın yapıdaki septum, 
iğnenin yanlış yere saplanma riskini, büyük septum ise skar dokusu gelişimini azaltır.  Porta giriş 
amacıyla özel yapım Huber iğneleri kullanılır. Bu iğnelerin diğer iğnelerden farkı, uç kısımlarındaki 
açının 90° yana bakmasıdır. Böylece porta her giriş çıkışta septumda meydana gelen zedelenme 
minumum düzeyde gerçekleşir (Gullo 1993; Intravenous Nursing Society 2000; Oncology Nursing 
Society 1996). 

 

Doğru cerrahi teknikle yerleştirilen port kateterler, bakım ve uygulamaların kurallara uygun yapılması 
durumunda diğer SVK’lere göre daha fazla tercih edilmektedir. Derinin altına yerleştirilen ve 
enfeksiyon gelişme riski oldukça düşük olan portlar, çok uzun dönem kullanılabilir. Yapılan bir 
çalışmada, ayda 15 kez girişim yapılan bir portun, vücutta kalış süresi ortalama 11 yıl olarak 
belirtilmiştir (Dahl, Hengstmann, Bode ve Hansen 1986). Beden imajını etkilemeyen bu kateterler, 
hiçbir aktivite kısıtlaması da oluşturmaz. Günlük yapılması gereken herhangi bir bakımı olmadığı için 
(yara iyileşmesinden sonra pansuman gerekmez) yüksek hasta konforu sağlar. Bunun yanında hastaları 
uzun süreli ve ağrılı ven girişimlerinden korur. Vücut dışına sarkan hiçbir parçası olmadığından hasta 
konforunu bozmaz. (Intravenous Nursing Society 2000; Oncology Nursing Society 1996).   

Cerrahi bir teknikle 30-60 dakika süren takılma işleminden sonra ayni gün taburcu olabilir. Ameliyat 
bölgesinin 7-10 gün kadar pansumanı gereklidir. Anestezi, cerrahi uygulama ve cerrahi izlem gibi 
uygulamalar ile enjeksiyonda ucu eğri olan özel iğnelerin kullanılma zorunluluğu toplam masrafı 
arttırır. Kullanılmayan port kateterlerinin ayda en az bir defa SF ile yıkanması açıkkalım süresini 
uzatır. Göğüs ön duvarına yerleştirilen metalden yapılan port haznesi, bu bölgeye yönelik Bilgisayarlı 
Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonas (MR) gibi görüntüleme yöntemlerinde görüntü bozulması 
(artefakt) yapabilir. (Lowell ve Botle 1991).     

Port Kateterizasyonun Endikasyonları: Ekstremite venlerinden damar yolu açılamayan, devamlı ya 
da belirli aralıklarla infüzyon/tedavi uygulanan, hastanede yatan, evinde tedavi gören ya da hastaneye  
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ayaktan gelip giden hastalarda port kateterlerin kullanılma amaçları şunlardır (Gullo 1993; Intravenous 
Nursing Society 2000; Oncology Nursing Society 1996):  

•Uzun süreli sitostatik tedavi başlangıcında venlerin uygun olmadığı durumlarda, 

•Sitostatik tedavinin devamında periferik venlerde tromboz ve sklerizasyon olması durumunda, 

•Uzun süreli parenteral beslenmede 

•Sıklıkla tekrarlayan, acil damar girişi gerektiren durumlarda 

•Pediatride, uzun süreli damar girişimlerinde, 

•Gastrointestinal sistem kanserlerinde perioperatif beslenmede, 

•AİDS hastalarının bakım ve tedavisinde, 

•Spastik hastalarda ve parkinson hastalığında. 

Port Kateterizasyonun Kontrendikasyonları: Port kateterin takılmasında kontrendike olan durumlar 
şunlardır (Gullo 1993; Intravenous Nursing Society 2000):  

•Dissemine intravasal pıhtılaşma, 

•Bakteriyemi, septisemi, 

•Trombositopeni, Nötropeni, 

•İntratorakal yaygın malignite, 

•Uygulama alanında deride enfeksiyon, cilt metastazları, 

•Üst ekstremitelerde derin ven trombozu 

Port Kateter Uygulanacak Hastaya Yaklaşım 

Kateter yerleştirilmesine karar verildikten sonra ve hastadan yazılı izin alınmadan önce hasta ve 
ailesinden tüm konularda bilgilendirilmiş onam belgesi alınmalı, portun hangi amaçla takılacağı ve 
olası komplikasyonların neler olacağı anlatılmalıdır. Kateter takılma işleminden sonra, hastanın öz 
bakım yapma yeterliliği değerlendirilerek bu konuda da eğitim verilmelidir. Hasta ve yakınlarına 
pansuman değişimi ve kateter yıkama işlemi konusunda bilgi verilmeli, işlemlerin uygulama 
basamakları görsel materyallerle desteklenerek anlatılmalı ve yetkili bir sağlık çalışanının yanında bu 
uygulamaları yapmaları sağlanmalıdır. Komplikasyonlarda ortaya çıkan belirti ve bulguların nasıl 
anlaşılacağı ve gereksinim duyulduğunda hangi sağlık merkezlerden destek alacakları konusunda da 
aydınlatılmalıdır.  Kateter takılmadan önce hastanın alerji öyküsü araştırılmalı (işlem esnasında 
verilecek anestezik maddeye,  enfeksiyon durumunda antibiyotiğe, ağrı durumunda analjeziğe alerjisi 
olup olmadığı) ve hastanın durumuna göre premedikasyon uygulanmalıdır (Gullo 1993; Wickham, 
Purl ve Welker 1996). 

İmplantasyonda Dikkat Edilecek Noktalar 

İmplantasyon sırasında ve sonrasında komplikasyon gelişme riskini azaltmak ya da ortadan kaldırmak 
için kateterin yerleştirilmesi sırasında bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar (Gullo 1993; 
Lowell ve Botle 1991; Oncology Nursing Society 1996); 

•Cerrahi asepsi kurallarına uygun hareket edilerek yapılan takma işlemi sırasında katetere mümkün 
olduğunca az dokunulmalı 

•Hiçbir ekartör kullanılmamalı 

•Port cebe yerleştirildikten sonra, sütürlerin altında kalmamalı (yara izinden dolayı palpasyon 
/ponksiyon güç olabilir)  
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•Portun yerleştirileceği cep mümkün olduğunca küçük olmalı (portun oluşturduğu baskı nedeniyle 
sızıntı şeklindeki kanamalar durdurulabilir) 

•Port derinin 1 cm altına yerleştirilmelidir. Daha derin yerleşimlerde palpasyon ve ponksiyon güçleşir. 
Yüzeysel yerleşimde ise deri nekrozu sonucunda portun dışarı çıkması söz konusu olabilir.  

•Portu yerleştirme işlemi sırasında kanama kontrolü için elektrokoagulasyon kullanılmamalı 

•Kateter, vücut hareketlerine yeterli uyum sağlayacak uzunlukta kesilmeli,   

•Port ve boşaltma borusu heparinize SF ile havası çıkarılarak yıkanmalı (10 ml’lik enjektör ve 22 G 
huber iğne) 

•Kateter takma işlemi bittikten sonra ilk akış denemesi yapılmalı (10 ml’lik enjektör ile sıvı verilir, 
enjeksiyonda hafif bir dirençle karşılaşılmazsa, kateterin rüptüre olduğu düşünülmeli)   

•İğne porttan her çıkarılışında kanın kateter içine geri gelmesini önlemek için port üzerine 
hafif parmak basıncı uygulanmalı 

Port Kateterizasyon Komplikasyonları 

İşlem sırasında gelişen komplikasyonlar: Kateterizasyon işleminin gerçekleştirilmesi sırasında bazı 
komplikasyonlar meydana gelebilir. Bunlardan bazıları oldukça ciddi sonuçlara yol açabilir. (Arch 
2007; Moureau 2001; Oncology Nursing Society 1996; Oran ve Turgay 2000; Polderman ve Girbes 
2002a; Polderman ve Girbes 2002b):  

•İşlemde başarısızlık 

•Yanlış ven ponksiyonu 

•Damar travması (subklavyan, karotit arterler, anevrizma, fistül) 

•Hemotoraks / pnömotoraks, hava embolisi 

Erken dönemde gelişen komplikasyonlar: Kateterizasyon işlemi gerçekleştikten sonra ilk 7-10 gün 
her gün düzenli yara bakımının yapılması gerekir. Gerekli sıklıkta yara izlemi ile, implantasyon 
alanında yara hematomu, port cebinde seröz sıvı toplanması (seroma) veya tromboflebit gibi 
komplikasyonlara erken tanı konabilir. Kateter yerleştirme işlemi bittikten sonra cep üzerine lokal 
soğuk uygulama yapılması, büyük hematom gelişimine engel olur. Seroma oluşumunu önlemek için, 
port yerleştirilmesi sırasında cebin küçük hazırlanması gerekir. Buna rağmen seroma gelişimi söz 
konusu ise ponksiyone edilmelidir (Moureau 2001; Polderman ve Girbes 2002a; Polderman ve Girbes 
2002b). 

Geç dönemde gelişen komplikasyonlar: Port kateter sisteminden kaynaklanan komplikasyonlar 
dışında sisteme bağlı olmaksızın meydana gelen komplikasyonlar da vardır.  

a) Sisteme bağlı komplikasyonlar: Yapım materyaline karşı reaksiyon, port ve kateterin birbirinden 
ayrılması, portun deriden dışarı çıkması, kateter tıkanması, port membranından sızıntı, kateterin 
kırılması/kıvrılması sistemden kaynaklanan komplikasyonlardır (Moureau 2001; Polderman ve Girbes 
2002a, Samancı, Mandel, Bozkurt, Kutlu ve Uras 2004; Viale 2003). 

b) Sisteme bağlı olmayan komplikasyonlar: Vücut içinde genel ya da lokal etki gösteren önemli 
komplikasyonlar enfeksiyon ve tıkanmadır (Moureau 2001; Parker 2002; Viale 2003)  

• Enfeksiyon: Portun yerleştirilmesi sırasında hazırlanan cebin büyük olması nedeniyle port etrafında 
oluşan ölü boşluk, enfeksiyon gelişmesinde en önemli etkendir. Bu alanda seroma olur ve sekonder 
enfeksiyon meydana gelir. Enflamasyon, ateş, titreme, port etrafında kızarıklık, endurasyon, 
hassasiyette artış en önemli belirtileridir. Tedavide; port cebinden abse drenajı, nekrotik doku 
debridmanı, lokal ve sistemik antibiyotik ilaç önerilmektedir (Polderman ve Girbes 2002b, Viale 
2003)  
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• Tıkanma: En sık rastlanan komplikasyonlardan biridir. Tıkanma, vücudun katetere karşı gösterdiği 
fizyolojik cevap olarak değerlendirileceği gibi,  kateterin trombojenik yapısı, kateter ucunun anormal 
yerleşimi, port kateterinden yapılmayan sıvıların yanlışlıkla porttan infüzyonu ve yetersiz kateter 
yıkanması nedeniyle de meydana gelebilir. İlaç verilirken alışılmadık yüksek dirençle karşılaşılması ve 
venöz sistemde akışın olmaması, tıkanmanın meydana geldiğini düşündürür. Tıkanma;  iğnenin port 
membranını tam geçmemesine, ilaç kristalleşmesine,  fibrin oluşumuna ve kateterin bloke olmasına 
bağlı olarak gelişebilir (Arch 2007; Hadaway 2000a; Hadaway 2000b; Hadaway 2000c, Viale 2003). 
Tıkanmanın nedenine yönelik tedavi protokolleri uygulanır. 

İğnenin pot membranını tam geçmemesine bağlı tıkanıklık; durumunda subkutan infiltrasyon 
nedeniyle şişlik, ağrı oluşur. İğnenin yerleşimi düzeltilerek, serum fizyolojik (SF) ile serbest akış 
kontrolü yapılır (Polderman ve Girbes 2002a; Polderman ve Girbes 2002b).  

İlaç/lipid kristalleşmesine bağlı tıkanıklık; bazı ilaçların birbiri ile geçimsizliği, parenteral nutrisyon 
sıvılarının içindeki Ca, bazı solüsyonların verilmesi sonrasında kateter içi lipid birikimi, bazı 
antibiyotiklerin uygulandığı hastalarda görülen ilaç kristalleşmesi sonucunda meydana gelir.  Kateter 
yerleşim yeri üzerine sıcak kompres uygulaması, tıkanıklığın giderilmesinde çözüm olabilmektedir. 
Kateter içi kristallerin çözünürlüğü için %8.4 (1mEq/ml) sodyum bikarbonat, 0.1 N hidroklorik asit ya 
da %70’lik etanol kullanılmaktadır (Hadaway 2000b; Hadaway 2000c).  

Fibrin oluşumuna bağlı tıkanıklık;  genellikle aspirasyon tıkanması şeklinde görülen tıkanıklıkta, 
infüzyon yapılabilirken aspirasyon yapılamaz. Tıkanıklığın giderilmesinde ürokinaz ya da streptokinaz 
kullanılır. Kateter, SF içinde 5000Ü/ml konsantrasyonda hazırlanan ürokinaz ile doldurulur, 5-10 
dakika beklendikten sonra aspire edilir. Kanın gelişi sağlanamazsa, 5 dakika aralıklarla işlem 
tekrarlanır. Dirençli olgularda 50.000Ü ürokinaz, kateter içinde 24 saat bekletilir. Sorunun ortadan 
kaldırılamadığı durumlarda kateter yenilenir (Hadaway 2000b; Hadaway 2000c; Hamilton 2006). 

Kateterin bloke olmasından kaynaklanan tıkanıklık; durumunda port veya kateterin hareketli olmasına 
bağlı infüzyonda kesinti gözlenir. Kateterin sabit duruma getirilmesi için port, fasya üzerine yeniden 
tespit edilir. Kateterin damara girdiği yerde ya da port ile kateter birleşim yerindeki kıvrılmayı 
gidermek için, vücudun üst yarısı hareket ettirilir. 20 ml SF ile yapılan akış kontrolünde devam eden 
tıkanıklık varsa, sistem cerrahi olarak düzeltilir. İşlem sırasında port için üzetilmiş özel iğneler dışında 
başka iğne kullanımı sonucu iğne ucunun tabana değmesi; tıkanmış kateter imajı verir. Mutlaka uygun 
iğne kullanılmalıdır (Resim 1) (Hadaway 2000a; Hadaway 2000b; Hadaway 2000c; Oncology Nursing 
Society 1996). 
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Uygulama ve Bakımda Ne yapılmalı, Nasıl Yapılmalı ? 

 Bütün hemşirelik uygulamalarında olduğu gibi, port kateteri olan hastaya bakım veren her hemşirenin 
bu konu ile ilgili tüm işlem ve kuralların farkında olması, hastalara güvenli bakım verebilmek için 
sorumlulukların bilincine varması ve uygulama standartlarını bilmesi gerekmektedir. Port kateter 
yönetiminde dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır (Arch 2007; Hamilton 2006; Intravenous 
Nursing Society 2000; Lowell ve Botle 1991; Yeşilbalkan 2005). 

• Cerrahi asepsi tekniğine göre çalışmaya özen gösterilmelidir. 

• Ponksiyon ve iğne değişimi sırasında, kan alımında, bolus /uzun infüzyonlarda hasta yatar 
pozisyonda olmalıdır. 

• Özel iğneler kullanılmalı (huber / gripper), uygun bir girişim için ponksiyon sırasında port, işaret 
ve baş parmaklar arasında sıkıştırılmalı, iğne cilde dik tutularak batırılmalıdır. 

• Uzun süreli infüzyonlarda iğne en geç 3 gün içinde değiştirilmelidir. 

• Maksimum infüzyon hızı saatte 500 ml’yi, yavaş infüzyonlarda 5 ml/dk’yı aşmamalıdır. 

• Her enjeksiyondan sonra sistem, 10 ml SF ardından 2-3 ml heparinli serum (100 U/ml) ile 
yıkanmalıdır. 

• İki farklı ilacın enjeksiyonunda, geçimsizliği önlemek için, her ilacın ardından sistem 10 ml SF ile 
yıkanmalıdır. 

• Enjeksiyon sırasında dirençle karşılaşıldığında işlem hemen durdurulmalı ve sebep araştırılmalıdır. 

• İnfüzyonlar arasında (portun kullanılmadığı durumlarda), sistem ayda bir kez 10 ml SF ile 
yıkanmalı, Groshong tipi kateterler SF, Hickman tipi kateterler ise heparinli serum ile bloke 
edilmelidir. 

• Kan alımı sırasında; 20 G özel kesim port iğnesi kullanılmalıdır. Serbest akışı kontrol etmek için, 
sistem 5 ml SF ile yıkanır, ilk alınan 5 ml’lik kan atılır, gerekli miktardaki kan alındıktan sonra  
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sistem 2 ml heparinli serum ile yıkanır. İşlem bitince sistemden 20 ml SF geçirilir ve son olarak 3-5 
ml heparinli serum ile (100 U/ml) bloke edilir.  

• İşlem tamamladıktan sonra iğne porttan çıkarılmalı, enjeksiyon bölgesi povidone-iodine ile silinip, 
transparan flaster (steril gaz bezi+flaster) ile kapatılmalıdır. Kullanılmayan portların kapatılmasına 
gerek yoktur.   

Sonuç olarak; venöz erişim yolu, hastalarının yaşamla bağlantısını sağlayan bir köprünün ayağı 
gibidir. Port kateterlerde venöz açıklığın devamının sağlaması, fonksiyonel yetersizliklerin azaltılması 
ve giderilmesi, herhangi bir komplikasyon durumunda gerekli girişimlerin başlatılması, bu hastalara 
yapılan hemşirelik yaklaşımının temel basamaklarını oluşturur. 
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