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Potilastiedot

Potilaan nimi: 

Potilaan osoite: 

Puhelinnumero: 

 

 

Sairaala: 

Sairaalan osoite:

Sairaalan puhelinnumero:

 

 

Lääkäri: 

Lääkärin puhelinnumero: 

 

 

Laskimoportin laittopäivä: 

Laskimoportin laittokohta:

Celsite®-laskimoportin malli:

  silikoni katetri       polyuretaani katetri
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A Sanasto

Lääkärisi on päättänyt, että tarvitset lääkitystä, joka vaatii jatkuvaa tai jaksot- 
taista verisuoniyhteyttä. Hyvän verisuoniyhteyden saavuttamiseksi, hän on suo-
sitellut Celsite®-laskimoportin laittamista. Olemme koonneet sanaston, joka hel-
pottaa sinua ymmärtämään kun keskustelet hoidostasi lääkärisi/hoitajasi kanssa. 

BOLUS Kertainjektio

FLEBIITTI Verisuonen tulehdus

HEPARIINI Lääke, joka estää verta hyytymästä 

HUUHTELU Laskimoportin huuhtelu nesteellä

IMPLANTAATIO Toimenpide, jonka lääkäri suorittaa kun  
laskimoportti laitetaan paikalleen

INFUUSIO/PERFUUSIO Nesteen virtaus laskimoon, valtimoon jne. tietyn 
ajan kuluessa. Neste voidaan antaa pussista, pul-
losta tai pumpusta neulan kautta laskimoporttiin. 

INTRA-VENÖÖSI Laskimoon

INTRA-TEKAALI Selkäytimeen

KATETRI Ohut letku, joka on laitettu laskimoon, valtimoon, 
selkäytimeen tai sisäelimeen sisään (keuhkopussiin 
tai vatsaonteloon). 

KESKUSLASKIMOT Isoja, syviä verisuonia, jotka ovat lähellä sydäntä

LASKIMOPORTTI Laskimoportti on kammio, joka asetetaan ihon alle, 
yleensä oikean solisluun alapuolella. Siitä lähtee 
letku, joka on keskuslaskimossa. Laskimoporttia 
voidaan käyttää lääkkeiden antoon, neste-, ravit-
semus- ja sytostaattihoitoon.  

NATRIUM KLORIDI Keittosuolaliuos huuhtelua varten (NaCl 0,9 %)
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OIKEA ETEINEN Sydämen oikean puolen ylin osa

ORAALI Suun kautta

PERIFEERISET SUONET Pieniä, pinnallisia verisuonia kädessä ja jalassa

PERITONEAALINEN Nestetäytteinen tila vatsakalvon ja sisäelinten 
välillä  

PLEURAALINEN Liittyy pleuraan (keuhkopussiin); keuhkoja  
ympäröivä kalvo 

PORTTI Laskimoportti 

SEPTUM Laskimoportissa oleva silikonikerros, johon neula 
pistetään kun annetaan lääkkeitä laskimoporttiin

SUBKUTAANI Ihon alla

TROMBOOSI Veren hyytymän muodostuminen verisuonen sisään

TROMBOFLEBIITTI Laskimon tulehdus verihyytymän takia 



B Celsite®-laskimoporttini
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Lääkärisi on päätynyt siihen, että implantoitavasta laskimoportista olisi etua 
sinulle, lapsellesi tai omaisellesi.

 
1-Määritelmä

Celsite®-laskimoportissasi on katetri yhdistettynä kammioon. Se on laitettu ihon 
alle ja sitä voidaan käyttää pitkiäkin aikoja monenlaisiin hoitoihin; jatkuviin tai 
jaksottaisiin lääkkeenantoihin.

Laskimoportin etuja on paljon:
  Vähentää pistoja perifeerisiin suoniin, jotka ovat jo voineet  

 vahingoittua sytostaattihoidosta ja siksi niihin on vaikea pistää
  Helpompi ja kivuttomampi suoniyhteys

 
  Hoito voidaan toteuttaa kotona (joissakin tapauksissa)                            

Celsite®-laskimoportit on suunniteltu potilasmukavuuden lisäämiseksi.

2-Miksi tarvitsen laskimoportin?

Monille ihmisille laitetaan vuosittain laskimoportti. Toiset käyttävät sitä vain 
muutaman kuukauden ja toiset pidempään. 

Lääkärisi on määrännyt sinulle laskimoportin, jotta toistuvia pistoksia perifeeri-
siin suoniin voidaan välttää. Näin hoitosi ja lääkkeenannot sujuvat helpommin. 

Toistuvat ja pitkät hoidot (esim. sytostaatit) perifeerisiin suoniin voivat johtaa 
kivuliaaseen verisuonen tulehdukseen. Celsite®-laskimoportin ansiosta perifee-
risten suonien säästäminen on mahdollista ja se tekee infuusioista mukavampia 
sinulle.  

Neula

Silikonikerros
Titaanikammio

Ulostulokanyyli

  Laskimoportti ei estä päivittäisiä toimintoja tai harrastuksiasi 



3-Kuinka Celsite®-laskimoporttini toimii?

Laskimoportti koostuu kahdesta osasta:
 katetri, joka on laitettu keskuslaskimoon, useimmiten solisluun, kaulan tai   
 käsivarren alueelle. Katetrin kärki sijaitsee lähellä sydämen oikeaa eteistä. 
 portti, johon katetri on yhdistetty, sijaitsee ihon alla. Kun hoitaja antaa portin  
 kautta lääkkeitä, hän käyttää erikoisneulaa, joka on suunniteltu  

 laskimoportteja varten. Lääke menee portin ja katetrin kautta verenkiertoon. 

 
 
4-Muu kuin laskimoportti

Celsite®-portteja ei ole ainoastaan laskimoja varten. Celsite®-porttivalikoimassa 
on monia vaihtoehtoja.

Valtimoportti: käytetään valtimonsisäisiin  
sytostaattihoitoihin

Spinaaliportti: käytetään selkäytimeen 
annettaviin kipulääkkeisiin

Periotenaaliportti: käytetään vatsaonteloon 
annettaviin sytostaattihoitoihin

Periotenaali/pleuraportti: käytetään  
vatsaonteloon annettaviin sytostaattihoitoihin, nesteytykseen tai pahanlaatuisen  
pleuranesteen poistamiseen
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Sisempi kaulalaskimo

Ulompi kaulalaskimo

Solislaskimo

Kefaalinen laskimo 

Aksillaari laskimo 



C Laskimoportin laittaminen

8

Seuraavat kuvaukset perustavat yleisiin kokemuksiin ja ovat siksi suuntaa  
antavia. 

1-Kuinka laskimoporttini on laitettu?

Laskimoportin laittaminen tapahtuu leikkaussalissa useimmiten paikallis- 
puudutuksessa. Toimenpide on yksinkertainen ja se kestää vain noin puoli  
tuntia. Lääkäri pistää suoneen ohjatakseen katetrin laskimoon ja tekee ihoviillon, 
josta Celsite®-laskimoportti laitetaan ihon alle. Haava on yleensä pieni, noin  
2,5 cm. Taitos laitetaan suojaamaan haavaa. 

Jos laskimoporttia käytetään heti laittamisen jälkeen, siihen laitetaan neula 
lääkkeen antamista varten. 

 
2-Ennen laskimoportin laittoa

Olet saattanut nähdä lääkärisi tai hoitajasi ja olette keskustelleet hoidosta. 
Sinulle on kerrottu Celsite®-laskimoportin hyödyistä. Jos pelaat paljon maila-
pelejä, esim. tennis tai squash, tai jos harrastat tarkkuus- tai muuta ammuntaa 
taikka kontaktilajeja, kerro siitä lääkärillesi ennen laskimoportin laittoa. Lääkärisi 
pystyy valitsemaan laskimoportin laittopaikan niin, ettei se haittaa harrastustasi.

Viikko ennen laskimoportinlaittoa, sinulta saatetaan ottaa verikokeita. Mikäli 
sinulla on kysymyksiä, lääkärisi tai hoitajasi vastaavat niihin. 

 
3-Laskimoportin laittopäivä

Aina kun on mahdollista laskimoportti laitetaan paikallispuudutuksessa  
päiväkirurgisesti. Tässä voi kuitenkin olla eroja eri sairaaloiden välillä. Ennen kun  
lähdet sairaalasta keuhkoista otetaan röntgenkuva katetrin oikean sijainnin  
varmistamiseksi. 

Autolla ajamista ei suositella heti laskimoportin laiton jälkeen. Sen takia on  
suositeltavaa, että saattaja on mukana.



4-Laskimoportin laiton jälkeen 

Haavan paraneminen tapahtuu muutaman päivän kuluessa. Celsite®-
laskimoporttiasi voidaan käyttää heti laittamisen jälkeen. Laskimoportti voi 
näkyä pienenä kohoumana ihon alta. Kohouma tuntuu helposti sormien alla ja 
voi olla enemmän tai vähemmän näkyvä ja arka.

Jos hoitoja annetaan useana päivänä peräkkäin, voi erikoisneula olla paikallaan 
tämän ajan kalvolla peitettynä. Neulaa ei tarvitse vaihtaa joka päivä, mutta 
neula ja sidos vaihdetaan vähintään 7 päivän välein (ellei lääkäri ole toisin 
määrännyt). 

Silloin kun hoitoja ei anneta Celsite®-laskimoportin kautta, on suositeltavaa 
huuhdella portti 4 viikon välein (ellei lääkäri ole toisin määrännyt).  
Tällä varmistetaan, että laskimoportti ja katetri pysyvät toimintakuntoisina. 

Celsite®-laskimoportti ei rajoita päivittäistä elämääsi. Kun leikkaushaava on 
parantunut voit uida, saunoa, juosta ja tehdä asioita, mistä olet nauttinut  
aiemminkin.  Sairaalasta lähdön jälkeen sinun on syytä pitää potilaskortti aina 
mukanasi. Se antaa sinulle kaikki tarvittavat tiedot Celsite®-laskimoportistasi 
aina kun tarvitset niitä.   

 
5-Mahdolliset komplikaatiot

Laskimoportin laittamisen jälkeen, kivun kuuluisi olla enintään kohtalaista ja se 
voidaan hoitaa tarvittaessa kipulääkkeellä. Haavan paranemisen jälkeen kipua  
ei pitäisi olla lainkaan. 

Useimmissa tapauksissa komplikaatioita ei esiinny. Välittömiä tai myöhäis- 
komplikaatioita voi kuitenkin esiintyä. Lääkäri kertoo sinulle näistä. 

Jos laskimoportin alueella on kipua, ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi /
hoitajaasi. 
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C Laskimoportin laittaminen
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6-Celsite®-laskimoporttini huolto

 
Huolto

Tarkista päivittäin laskimoportin alueen iho, ettei siinä ole ilmennyt punoitusta 
tai turvotusta.  

 
Hygienia

Ellei lääkäri ole antanut muuta ohjetta voit käydä kylvyssä tai suihkussa pari 
päivää laskimoportin laittamisen jälkeen. 

Mitään erityisiä hoitotoimenpiteitä ei tarvita mikäli neula ei ole laskimoportissa.

Mikäli neula on laskimoportissa, huolehdi ettei portin alue ja sidokset kastu. 

Mikäli neula ei ole laskimoportissa, sidosta ei tarvita. 

Mikäli sidokset ovat likaisia, on suositeltavaa vaihtaa ne infektion välttämiseksi. 

Liikunta ja harrastukset

Laskimoportin laittamisen jälkeen laskimoportin alue ei ole kipeä. Voit palata 
normaaleiden harrastusten pariin. 

 Liikunta: mailapelit huomioon ottaen, portti pitäisi olla laitettu heikomman   
 käden puolelle. Voit sukeltaa aina kun laskimoportti ei ole käytössä  

 (ts. kun siinä ei ole neulaa). 

 Matkustaminen: Mitään estettä tähän ei ole. Autoillessasi turvavyötä täytyy   
 käyttää. Lentokentän turvatarkastuksessa laskimoporttisi saattaa hälyttää.   

 Pidä potilaskortti aina mukanasi ja näytä se tarvittaessa. 

 Auringonotto: Mikäli otat aurinkoa, suojaa laskimoportin alue  
 aurinkosuojavoiteella.
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D Celsite®-laskimoporttini  
 käyttö ja huolto

Hoitaja pistää erikoisneulan Celsite®-laskimoporttiisi suorittaakseen hoidon. Hän 
tarkistaa ensin laskimoportin toimivuuden ja aukiolon ottamalla pienen määrän 
verta ruiskuun. Sen jälkeen laskimoportti huuhdellaan keittosuolaliuoksella.

Neulan pistäminen on yleensä kivutonta. Pistokohta voidaan haluttaessa 
puuduttaa puudutusvoiteella. Hoitaja kertoo sinulle milloin voidetta laitetaan.

Laskimoporttisi käyttö ja huolto tulisi aina tehdä tarkkoja hygieniatoimia  
käyttäen sekä sairaalan ohjeita noudattaen. 



D Celsite®-laskimoporttini  
 käyttö ja huolto

Infektioriskin välttämiseksi, hoitajasi käyttää:
 steriilejä hanskoja                                                                                                

 maskia                                                                                                               

 steriilejä taitoksia                                                                                                 

 ihonpuhdistusainetta                                                                                                

 steriilejä ruiskuja                                                                                                 

 steriiliä neulaa

Lääkkeet voidaan nyt antaa suoraan injektiona tai infuusiopumpun tai infuusiopussin 
kautta.

Kun lääkehoito on päättynyt, laskimoportti huuhdellaan ja neula poistetaan. Pieni 
sidos voidaan laittaa pistokohdan päälle muutaman tunnin ajaksi, jonka jälkeen se 
poistetaan. 

Pidä hoitokortti mukanasi, jotta hoitohenkilökunta voi tarvittaessa tarkistaa hoidon 
kulkua. 

Mikäli olet huonovointinen, erityisesti jos sinulla on mikä tahansa seuraavista 
oireista, tulee sinun ottaa yhteyttä lääkäriisi:

 Kuume                                                                                                                 

 Paikallista kipua laskimoportin alueella                                                                                                   

 Turvotusta laskimoportin alueella                                                                                     

 Punoitusta tai eritystä haavan kohdalla                                                                          

 Hengitysvaikeuksia

E Komplikaatiot
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F Kysymykset - Vastaukset

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysymyksiä, ota yhteyttä lääkäriisi. 

 Kuinka kauan Celsite®-laskimoporttini on paikallaan? 
Celsite®-laskimoportti voi olla paikallaan niin kauan kuin lääkärisi katsoo  
tarpeelliseksi. Yleensä se poistetaan hoitojen päätyttyä; keskustelet tästä  
hoitohenkilökunnan kanssa. 

 Voinko käyttää millaisia vaatteita tahansa? 
Riippuu laskimoportin paikasta - kysy hoitohenkilökunnalta. 

 Tarvitseeko laskimoportille tehdä jotain, kun sitä ei käytetä? 
Suosittelemme laskimoportin huuhtelua joka 4. viikko keittosuolaliuoksella 
(NaCl) 0,9 % (hepariinilla tai ilman, sairaalan käytäntöjen mukaan),  
ellei lääkärisi ole toisin määrännyt. 

 Voinko mennä CT-kuvaukseen Celsite®-laskimoportin kanssa? 
Kyllä; muista aina näyttää potilaskorttiasi henkilölle, joka tekee 
CECT-kuvauksen. Se kertoo hoitohenkilökunnalle, että sinulla on 
Celsite®-laskimoportti, joka kestää korkeaa painetta. 

 Voinko mennä MRI-kuvaukseen Celsite®-laskimoportin  
kanssa? 
Testimme ovat osoittaneet että Celsite®-laskimoportit ja Surecan®/Cytocan® 
-laskimoporttineulat (mukaan lukien Safety II ja Ultrasite) ovat MRI yhteenso-
pivia tiettyjen ehtojen täyttyessä. Potilas, jolla on Celsite®-laskimoportti,  
voidaan kuvata turvallisesti heti laskimoportin laittamisen jälkeen. 

 MRI-kuvan laatu voi heikentyä jos kuvausalue on lähellä porttia. Sen takia   
 MRI-kuvauslaitteen asetusten optimointi voi olla tarpeen. 
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 Pvm Neula vaihdettu Infuusio Veren takaisinvirtaus Hepariinilukko NaCl lukko Huomioita Allekirjoitus
  Kyllä/Ei 1=OK 1=hyvä (ml) (ml) (huuhtelu, liuotushoito…) 
   2=Vastusta 2=ei ollenkaan    
    3=epävarma

G Hoitokortti

14



 Pvm Neula vaihdettu Infuusio Veren takaisinvirtaus Hepariinilukko NaCl lukko Huomioita Allekirjoitus
  Kyllä/Ei 1=OK 1=hyvä (ml) (ml) (huuhtelu, liuotushoito…) 
   2=Vastusta 2=ei ollenkaan    
    3=epävarma

15



 Pvm Neula vaihdettu Infuusio Veren takaisinvirtaus Hepariinilukko NaCl lukko Huomioita Allekirjoitus
  Kyllä/Ei 1=OK 1=hyvä (ml) (ml) (huuhtelu, liuotushoito…)
   2=Vastusta 2=ei ollenkaan    
    3=epävarma

G Hoitokortti

16



 Pvm Neula vaihdettu Infuusio Veren takaisinvirtaus Hepariinilukko NaCl lukko Huomioita Allekirjoitus
  Kyllä/Ei 1=OK 1=hyvä (ml) (ml) (huuhtelu, liuotushoito…)
   2=Vastusta 2=ei ollenkaan    
    3=epävarma

17



 Pvm Neula vaihdettu Infuusio Veren takaisinvirtaus Hepariinilukko NaCl lukko Huomioita Allekirjoitus
  Kyllä/Ei 1=OK 1=hyvä (ml) (ml) (huuhtelu, liuotushoito…)
   2=Vastusta 2=ei ollenkaan    
    3=epävarma

G Hoitokortti

18
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Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tämän esitteen tuotetieto koskee ainoastaan B. Braunin tuotteita. 
Kopiointi kielletty.

B. Braun Medical Oy  | Karvaamokuja 2b  |  00380 Helsinki
www.bbraun.fi  | myynti.fi@bbraun.com  |  Puh. 020 177 2700
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