Opdrachtformulier

Vloeistof langs perifeer infuus toedienen
Naam student:
Datum:

1	Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met
medestudenten of je docent.
2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
3 Beantwoord de volgende vragen.
a Wat moet je weten wanneer je de druppelsnelheid van een infuus wilt berekenen?
b	Leg uit hoe je de inloopsnelheid van een infuus nauwkeurig kunt instellen
c Wat is het verschil tussen een macrodruppelregelaar en de microdruppelregelaar en voor wie worden ze gebruikt?
dit betekent?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Vloeistof langs perifeer infuus toedienen
Naam student:
Datum:

Naam observator:
  
Beoordeling:
  

Voor alle handelingen geldt:
· Raadpleeg het dossier;
• Zorg voor voldoende privacy;
• Was je handen volgens de WIP-procedure;
•	Pas de voorschriften toe;
• Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:		
Goed
Fout
1	Informeert:
· Vertel de zorgvrager dat je via het infuus vloeistoffen gaat toedienen;
•	Licht de zorgvrager in over het doel en de werkwijze van het toedienen van vloeistoffen.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
•	Een afgesproken toedieningssysteem;
•	Een infuusstandaard, verrijdbaar als de zorgvrager mag lopen;
•	De voorgeschreven vloeistof in infuuszak;
•	Eventueel het voorgeschreven medicament en een etiket.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:		
•	Help de zorgvrager in een gemakkelijke houding.
4 Voert handeling uit:		
•	Controleer de infuusvloeistof, medicijnlijst en de gegevens van de zorgvrager (Voor
meer informatie: zie Vilansprotocol Verwisselen infuussysteem perifeer infuus).
Zorg voor een dubbele controle van de infuusvloeistof en de inloopsnelheid;
Bereid de infuuszak voor
•	Haal de plastic hoes van de zak en verwijder de beschermdop die op de insteekplaats zit;
•	Hang de zak op;
•	Draai de druppelregelaar dicht;
•	Haal het beschermhoesje van de spike;
•	Houd de insteekplaats stevig vast en steek de spikenaald van het toedieningssysteem
met een draaiende beweging in de insteekplaats.
Laat het systeem vollopen
•	Houdt de druppelkamer of het filterhoesje bijna ondersteboven (onder het niveau
van de infuusvloeistof) en zet de regelaar open;
•	Laat de druppelkamer half vol lopen (tot het merkteken of tot boven het filter); Houd
het uiteinde van het systeem boven een bekken en laat het systeem voorzichtig vollopen;
•	Sluit de regelaar als de infuusslang vol is;
•	Controleer het toedieningssysteem op luchtbellen en ontlucht zonodig;.
•	Hang de infuusslang over de infuusstandaard, zorg dat het uiteinde steriel blijft;
• Verwijder de beschermdop van de infuusslang en sluit de slang aan op de katheter
(‘no-touch-methode’);
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• Open de infuusslang;
•	Regel de voorgeschreven druppelsnelheid.
			

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager in een comfortabele houding;
• Vraag de zorgvrager of de zorg naar tevredenheid is verlopen;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer de zorgvrager de situatie heeft ervaren;
• Noteer de datum en het tijdstip van de handeling;
• Noteer soort vloeistof, concentratie, hoeveelheid;
• Noteer de naam van de collega die de dubbelcheck heeft uitgevoerd;
• Noteer de hoeveelheid vloeistof per 24 uur, de druppelsnelheid van het infuus, de
vloeistoffen die aangehangen moeten worden;
• Noteer gegevens voor de vochtbalans of vochtlijst.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Vloeistof langs perifeer infuus toedienen
Naam student:
Datum:

Naam beoordelaar:
  
Beoordeling:
  

Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School
Opdracht
Je dient bij een zorgvrager die in bed ligt vloeistoffen toe langs een perifeer infuus.
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het verpleegdossier.
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het best kan worden
uitgevoerd.
4 Zet alle benodigdheden volgens protocol klaar.
5	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
7	Helpt de zorgvrager in een gemakkelijke houding.
8 Bereidt het infuus met kolf met luchtslang volgens protocol voor.
9 Bereidt het infuus met plastic zak of kolf volgens protocol voor.
10	Laat het systeem vollopen.
11	Sluit de slang aan op de katheter
12	Regelt de voorgeschreven druppelsnelheid.
13	Helpt de zorgvrager in een comfortabele houding.
Nazorg
14	Evalueert de zorg met de zorgvrager.
15	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
16 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
17	Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.
18	Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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