ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Якщо лікар рекомендує вам імплантовану систему Ю-ПОРТ, це
означає, що ваше лікування потребує багаторазового доступу до
судин для тривалого парентерального введення препаратів.
Система Ю-ПОРТ складається з власне
порту і катетера. Порт – диск діаметром
близько 3 см із силіконовою мембраною,
яка має властивість самоущільнюватися
після проколювання спеціальною голкою
і розрахована на багаторазове використання (до 1000 проколів). Лікарський
препарат подається в кровоносну систему через порт і трубку – катетер.
Для чого потрібен Ю-ПОРТ?

Ю-ПОРТ допоможе уникнути больових
відчуттів, збереже від пошкодження
ваші вени, забезпечить комфорт протягом усього курсу хіміотерапії.
Що являє собою Ю-ПОРТ?
Система для тривалих інфузій Ю-ПОРТ є
імплантованим пристроєм, вживлюється безпосередньо під шкіру і в судину,
забезпечує тривалий судинний доступ
для введення лікарських засобів. Іззовні порт майже непомітний, лише трохи
виступає над шкірою у місці вживлення.
Ю-ПОРТ не потребує щоденного догляду
і не обмежує вашої повсякденної активності. Тривале перебування пристрою в
організмі не пов’язана з ризиком, оскільки він виготовлений із високоякісних
біосумісних матеріалів – поліоксиметилену, титану й силікону.

Ю-ПОРТ необхідний для тривалого багаторазового введення препаратів. Він допоможе уникнути повторних внутрішньовенних втручань при призначенні нових
курсів хіміотерапії, зберегти периферичні
вени від впливу хіміоперпаратів. Особливо потребують застосування Ю-ПОРТу
пацієнти з ускладненим венозним доступом.

Якщо вам потрібна більш детальна
інформація, звертайтеся до вашого
лікаря.
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Ю-ПОРТ забезпечує максимальний комфорт і якість життя.
Як встановлюють Ю-ПОРТ?
Систему встановлюють під час нетривалої (близько 30 хв) хірургічної процедури
під місцевим знеболюванням.
Де саме в організмі знаходиться Ю-ПОРТ?
Найчастіше Ю-ПОРТ розміщують у верхній частині грудної клітки, під ключицею.
Сам порт знаходиться прямо під шкірою,
а катетер з’єднує його з судиною, через
яку в організм надходитимуть препарати.
Як відбувається інфузія через
Ю-ПОРТ?

дискомфорту. Всі маніпуляції з портом
проводять виключно медичні працівники.
Як Ю-ПОРТ впливатиме
на спосіб життя?
Протягом кількох днів після встановлення порту вам слід уникати фізичних
навантажень. Лікар порекомендує, як
наглядати за місцем надрізу. Поки шов
загоїться, слід носити пов’язку. Після
загоєння можна повернутися до звичних
для вас справ. З Ю-ПОРТом ви можете
приймати душ, ванну, відвідувати басейн.
Коли ви будете проходити курс лікування, то вам може знадобитися пов’язка,
щоб закріпити голку в місці пункції.
На який термін встановлюється Ю-ПОРТ?

Шкіра

Це визначає ваш лікар. Порт може залишатися в вашому організмі протягом
усього курсу терапії, до декількох років
(навіть якщо лікування проводиться не
постійно).

Катетер
у вені

Ю-ПОРТ
вживлюється під шкіру

За допомогою спеціальної голки (безпечні голки Ю-ПОРТ спеціально розроблені для використання з порт-системами)
препарат вводиться через шкіру безпосередньо в порт. Неприємні відчуття при
цьому зведено до мінімуму. Більшість
пацієнтів при уколі майже не відчувають

Як видалити порт, якщо
він більше не потрібен?
Ю-ПОРТ видаляють хірургічним шляхом
під час нетривалої процедури.
Якщо вам потрібна більш детальна
інформація, звертайтеся до вашого
лікаря.
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