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PERFUZIA SUBCUTANAT  CU SERINGA AUTOMAT  

 

 
Cea mai mare parte a pacien ilor afla i în îngrijire paliativă ajung, la un anumit moment al evolu iei 
bolii, să nu mai poată primi Medica ia per os. Ei vor putea primi medicamentele necesare pe cale 
parenterală (intramuscular, intravenos sau subcutanat) sau pe cale intrarectală. 
Medicamentele sunt frecvent administrate în esutul subcutanat, fie prin injec ie, fie prin perfuzie 
continuă. 
Perfuzia continuă permite administrarea opioidelor, antiemeticelor, anxioliticelor, corticosteroizilor i 
anticolinergicelor .Toate aceste medicamente sunt utilizate pentru controlul simptomelor pacien ilor 
cu afec iuni evolutive amenin ătoare de via ă. Medicamentele pot fi amestecate în aceea i seringă i 
administrate concomitent. Medica ia este absorbită lent prin esutul adipos iar nivelurile plasmatice 
ale medicamentelor sunt constante, oferind un mai bun control al simptomelor. 
Perfuzia subcutanată este o procedură mai pu in dureroasă decât injectarea intramusculară ;poate fi 
aplicată fără dificultate la domiciliul pacientului i poate fi monitorizată i de un membru al familiei 
instruit de către echipa de paliatie.Astfel, procedura este mai usor acceptată de către pacient i 
familie. 

   
P 

1.  Apreciati dacă pacientul este con tient sau nu ( Prezența conștiinței, a mișcărilor, a vorbirii, a 
respirației) □  funcții vitale conservate;   □ stop cardiopulmonar 
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2.  

Pute i s  îmi spune i numele dvs., v  rog….... ( sau, verifica i bră ara de identificare a 
pacientului, dacă este disponibilă ) i data na terii……..Mul umesc. (Acest lucru se face 

pentru a evita efectuarea procedurii pe pacient greșit deoarece pot exista mai mulți pacienți cu același 
nume. De asemenea, nu întrebați, de ex. - Sunteți d-le Smith? Pentru a evita primirea confirmării false 
de la pacienții distrași de simptomele lor sau din alte motive). 

Verificați de două ori în dosarul pacientului: Numele □            Data nașterii: □   

ESEN IAL 

3.  Asigura i un mediu izolat pentru procedură. Anun a i pacientul (sau familia) ce anume 
trebuie să face i:  Vom monta o perfuzie subcutanat  automat . 
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4.  

În ce constă procedura? 
Trebuie sa mont m un flutura  subcutanat care va r mâne pe loc o perioada mai 

lung  de timp (pân  la 14 zile). Flutura ul va fi conectat la aceast  sering  
automat ; astfel Medica ia v  va fi administrat  automat, continuu, pe durata a 

24 ore . 
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5.  

Cum pute i contribui la realizarea manevrei? 
Montarea flutura ului nu dureaz  mult. Sta i lini tit, relaxat, calm. Ve i simti o 
mic  în ep tur . Va trebui s  ave i grij  cum v  mi ca i pentru ca flutura ul s  

poata fi mentinut o perioada mai lunga de timp. 
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6.  

Care este utilitatea manevrei? 
Cu ajutorul acestei procedure medicamentele care v  ajuta v  vor putea fi 

introduse în corp în ritm constant într-o manier  confortabil . S-ar putea s  v  

amelioreze simptomele pentru o perioad  mai lung  de timp i nu s  le fac  s  

dispara complet. Daca durerile sau alte simptome ( grea  , dispnee ) persist , v  

putem administra la nevoie i alte medicamente. 

ESEN IAL 

7.  Adresati-i pacientului (si familiei) intrebarile :  0 
1 
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A i în eles în ce const  procedura? 

A i vrea s  m  mai întreba i ceva? 

A i mai f cut a a ceva vreodat ? 

3 

8.  

Verifica i dosarul medical al pacientului : 
a. situa ii care necesită utilizarea perfuziei subcutanate automate : 
       - gre uri necontrolate , vărsături 
       - disfagie 
       - malabsorb ie 
       - intoleran ă gastro-intestinală 
       - complian a scăzută la administrarea medica iei pe cale orală 
       - nivel redus al con tiin ei 
       - slăbiciune severă 
       - pacient în stare terminală  
      - controlul mai multor simptome necesită o combina ie de medicamente  
b. medicamente , doze , ritm de administrare 
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9.  

A i mai utilizat aceste medicamente pân  acum? 

ti i s  fi i alergic la vreunul dintre ele? 

La care? 
Întrebările vor fi adresate pacientului / familiei. 

ESEN IAL 

10. Consim ământul pacientului i/sau familiei trebuie consemnat în dosarul medical. 
Sunte i de acord cu aceast  procedur ? 

ESEN IAL 

11. 

Pregătirea materialelor : 
a. pompa automată 
b. seringa - seringă Luer de 20 ml. 
c. flutura ul ( 21 sau 25 ) 
d. fiolele de medicamente  
e. solu ia de clorură de sodiu 0.9 % pentru dilu ie 

 

0 
1 
3 

12. 

Pregătirea seringii: 
a. verifica i medicamentele prescrise : 

1. tipul i numele □ 

2. doza □ 

3. data expirării □ 

4. aspectul  macroscopic/conformitatea □ 
b. compatibilitatea medicamentelor asociate în cazul în care mai multe medicamente 

trebuie combinate în seringă □ 

c. trageti în seringă medicamentul ± adauga i solventul până la volumul prescris □ 

 
 
 
 
 

ESEN IAL 

13. 

Etichetarea: 
a. completa i detalii despre medicament/e 
b. asigura i-vă că eticheta nu deranjează mecanismul pompei 
c. asigura i-vă că eticheta permite vizualizarea scalei gradate a seringii 
d. asigura i-vă că eticheta nu deranjează senzorii pompei 
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14. 

Pregătirea pompei : 
a. insera i bateria 
b. plasa i seringa corect în pompa automată în a a fel încât scala gradată să fie vizibilă 
c. măsura i con inutul seringii pe scala gradată a pompei automate 
d. seta i pe ecranul pompei, volumul corect/ durata/ volumul total al medica iei 
administrate 
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15. 

Consemna i pe fi a aparatului ,  înainte de a începe administrarea : 
a. numele medicamentelor i dozele acestora 
b. volumul total în ml 
c. rata în ml/h 
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16. 

Montarea liniei de perfuzie în urmatorii pa i: 
Inspecta i pacientul i alege i locul potrivit inând cont de principiile de mai jos : 
- la pacienții casectici se preferă peretele abdominal exceptând aproximativ 3 cm periombilical .  

- la pacienții cu ascită sediul este în partea superioara a peretului toracic anterior , deasupra glandei 

mamare și la distanță de axilă . 

- la pacienții agitați sediul este partea superioara a spatelui în jurul scapulei  

- partea superioară a brațului  

- fața externa a coapsei 

- țineți cont de necesitatea rotarii locurilor de administrare  

 

NU vom monta flutura ul în următoarele zone : 
- arii afectate de limfedem (risc de infecție sau absorbție slabă) 

- proeminențe osoase (țesutul celular subcutanat diminuat antrenează slaba absorbție a medicamentului) 

- zone juxtaarticulare (mișcările pot deplasa fluturașul și cauza disconfort ) 

- infecții tegumentare 

- eritem local , ulcerații , plăgi 

- tegumente iradiate (radioterapia determină scleroza vaselor mici de sange și reduce perfuzia pielii) 

- tumori 

- pliuri cutanate 
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17. Spăla i-vă mainile. Pune i-vă manusile sterile. ESEN IAL 

18. Dezinfecta i tegumentele cu betadină, clorhexidină sau alcool i astepta i ca acestea să 
se usuce . 
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19. Conecta i fluturele la seringă i introduce i solu ia pentru a îndepărta aerul din canula 
fluture. 
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20. 

Se prinde tegumentul ferm cu mâna pentru a ridica tesutul celular subcutanat. Se inseră 
acul cu vârful imediat sub epiderm . Unghiul de inser ie va fi de aproximativ 30 de 
grade (la o persoană cu panicul adipos slab reprezentat) până la 45 de grade (dacă 
stratul celular subcutanat este mai consistent). Inser ia mai profundă a acului va permite 
men inerea locului de administrare o perioadă mai lungă de timp . 
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21. Pliul cutanat se lasă.  0 
1 
3 

22. Tubul de plastic al flutura ului va trebui să formeze o buclă pentru a preveni 
deconectarea accidentală la mi cările pacientului. 

 0
1
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23. Se acoperă flutura ul cu un pansament transparent care permite inspectarea zonei la  0
1
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fiecare 4 ore. 3 

24. 

Conecta i pompa la linia de perfuzie. 
ATENTIE : NU se conectează seringa la pacient înaintea instalării ei în pompa automată  

NU se conectează pompa înainte de a înregistra : 

- numele medicamentului  

- doza medicamentului  

- rata de administrare  

- volumul total 

- ora montării perfuziei 
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25. Porni i perfuzia apăsând pe butonul ON/OFF. Fi i atent la semnalul acustic i la lumina 
care trebuie să apară pe ecran. 
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26. 
Arunca i fiolele goale, tampoanele de vată, manu ile (in sacul pentru de euri 
contaminate); flutura ul folosit (dacă este cazul) i acele utilizate sunt colectate în cutia 
pentru de euri în epătoare. 
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27. Spăla i-vă pe mâini cu apă i săpun.  0 
1 
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28. ine i fluturele a a cum a fost plasat de noi. (pacientul și familia vor fi sfătuiți să nu scoată 

fluturașul .). 
 0 
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29. Pute i solicita i primi medicamente suplimentare dac  simptomele dvs. nu vor fi 
controlate corespunz tor. 
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30. Securiza i pacientul aflat în pat - ajusta i patul , ridica i grilajele laterale.   0
2
4 

31. 

Verifica i condi ia pacientului (cel pu in la fiecare 4 ore) prin observarea acestuia, sau dacă este 
posibil prin ini ierea unui dialog: 
Cum v  simtiti? 

Sta i confortabil? 

V  mai doare ceva? 

Ave i vreo alt  problem ? 
Re-evalua i dacă este necesar. 
Verifica i dacă seringa func ionează corect sau dacă există complica ii (înroșire, sânge 
în canul, etc.) la locul injectării. 
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32. Asigura i-vă că pompa func ionează (lumina pe ecran este aprinsă, se aude zgomotul 
caracteristic). 

 0 
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33. Notati volumul de substan ă rămasă în seringă în corelare cu timpul rămas pana la 
finalizarea procedurii. 

 0
1
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34. Notati aspectul con inutului seringii (claritate, eventuale modificari ale culorii, 
depozite). 
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1
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35. 

Verifica i aspectul locului de perfuzie, notând  (dacă este cazul) : 
a. hematom 
b. durere locala 
c. tumefac ie locala 
d. eritem local 
e. pierderi de medicament la locul de inser ie 
f. prezen a sângelui în flutura  

 
 

ESEN IAL 



Massive open online courses with videos for palliative clinical field  
and intercultural and multilingual medical communication 

Ref. no.: 2014-1-RO01-KA203-002940  
Programme: Erasmus+  

 Action: Strategic Partnerships 
 

5 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein. 

Legendă:     - criteriu neîndeplinit;    – criteriu parţial îndeplinit;   – criteriu total îndeplinit  
(conform coloanei P) 

 
 

Referin e: 
1. NHS Trust Oxford Radcliffe Hospital Clinical protocol for the use of syringe drivers în palliative care ( adults)  

http://www.palliativedrugs.com/download/SDprotocol.pdf  
2. Ministry of Health. 2009. Guidelines for Syringe Driver Management în Palliative Care în New Zealand. Wellington: 

Ministry of Health. https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/syringe-guidelines-jul09.pdf  
3. The State of Queensland, Queensland Health, 2010 Guidelines for syringe driver management în palliative care’. Second 

edition 2010 https://www.health.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/155495/guidelines.pdf  
 

g. dislocarea flutura ului 
Orice complica ie trebuie men ionată în dosarul medical al pacientului. 

Punctaj total : 100   % 
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