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AVF Yetersizliği

AVF  ilk 3 ay içinde gelişmemiş ise 

3 önemli sebebi olabilir

Anastomoza komşu stenozlara bağlı giriş problemi

Aksesuar venlere bağlı çıkış problemi

Vazodilatasyonun yetersizliği

Aksesuar venler oblitere edilmeli

Stenozlar PTA ile giderilmeli



AVF Gelişiminde Yetersizlik

2

1- Vazodilatasyon yetersizliği
2- Darlık
3- Aksesuar ven

3

1

1



Fistül açıklığı 1. yılda %60-70
2. yılda %50-60

DY Komplikasyonları

HD harcamalarının %15’i fistül açıklığı için

HD hastalarının morbidite ve hospitalizasyon 
sebeplerinden %16-23’ü DY komplikasyonları 
nedeni iledir  



DY Komplikasyonları

DY yetersizliğinin ana sebebi trombozlardır
Đnfeksiyon

Distal iskemi

AnevrizmaAnevrizma

KY

Median sinir hasarı diğer komplikasyonlardır

DY trombozları düzeltilmediğinde  %80-85 
DY kaybı ile sonuçlanır



DY   Trombozu

Ana risk faktörü venöz stenozdur

Venöz stenoz trombozların %80-85’inden sorumludur

Diğer sebepler

Arteriyel stenozArteriyel stenoz

Diyaliz sonrası fistüle aşırı baskı

Hipotansiyon

Artmış Hb düzeyi

Hipovolemi

Hiperkuagulabilite durumu

Portoles J et al. Clin J. Am. Soc. Nephrol 2007: 2: 163



DY  Trombozu

DY girişindeki stenoz (Arteriyel anostomoz 
ve komşu damar yapılarda) tromboz için 
umulandan daha fazla tespit edilmiştir

Darlık için kriter komşu damarlara göre %50 ↑↑↑↑ olması

AVG için   giriş stenozu %29 venöz stenoz %100
AVF için   giriş stenozu %40 venöz stenoz %54

Asif A et al. Kıdney Đnt. 2005:67:1986





DY   Stenozu

Vasküler stenoz: Patogenez;
Endol hasarı ⇒⇒⇒⇒ Lökosit migrasyonu ⇒⇒⇒⇒
Kemotaktik ve mitojenik faktörler ⇒⇒⇒⇒
Vasküler düz kas hücre proliferasyonu

Miyointimal Proliferasyon: Turbulent akım basıncı
Anastomoz etrafındaki elastik uyumsuzluk

Aktive trombositler

Đnflamatuar hücrelerce salgılanan sitokin 
ve oxidan ürünler

Himmel Afrb: Curr Opin Nephrol Hypertan. 1999: 8: 569



Hemodinamik Stres

Sitokinler ve matriks proteinleri

Otokrin ve parakrin iletişim



Sentetik Greft Komplikasyonları

Sentetik greftlerin uzun süreli açıklığını etkileyen

en önemli faktör “neointimal hiperplazidir”

Neointimal hiperplazi greft-ven anastomoz

bölgesinde düz kas hücre proliferasyonu ve

ekstrasellüler matriks birikimi olarak tanımlanır





DY Komplikasyonları

2006 K/DOQI Kılavuzu hedefleri

AVF Trombozu (0,25 atak/hasta yılı ↓↓↓↓)

↑↑AVF Açıklığı (3 yıldan ↑↑↑↑)

AVG Trombozu (0,5 atak/ hasta yılı ↓↓↓↓)

AVG Açıklığı (2 yıl ↑↑↑↑)



DY  Stenozu

Stenoz tanısı için 2006 K/DOQI önerisi:
DY akımı  seri ölçümlerle takip edilmeli
Dublex - Doppler US

Dilusyon bazlı US (üre veya Isı tekniği ile)

Glikoz pompa infüzyon tekniğiGlikoz pompa infüzyon tekniği

Ölçümler 1 aydan daha sık aralarla takip edilmeli

Statik venöz diyaliz basıncı

Direkt yöntem (2 haftada bir)

Đndirekt yöntem (haftada bir

Resirkülasyon



Stenoz ve Tromboz

Düzenli seri DY akım ölçümleri DY 
disfonksiyonunu belirlemede en hassas belirteçtir

Akımdaki %15’lik azalma trombozis için Akımdaki %15’lik azalma trombozis için 
yüksek risk olarak bildirilmiştir

AVG’de kan akımı (QA) <600 ml/dk ve 
tepe sistolik hız/distal hız oranı >2 ise
AV tromboz riski yüksektir

Neyra NR et al. Kidney Đnt. 1998:54:1714
Robbin M et al. Radiology.1998:208:655



Stenoz ve Tromboz

Venöz basınç ölçümünde statik venöz basınç 
(diyalizer kan akımı yok iken) dinamik 
basınçlara göre daha belirleyicidir 
(Diyaliz makinesi transduceri ile)(Diyaliz makinesi transduceri ile)

Stenoz artışı ile venöz basınç artışı  koreledir

Stenozda DY içindeki basıncın ortalama 
arteriyel basınca oranı artar

Beserab et al. Blood purif. 2006: 24:77



DY Stenoz Şüphesi

Fizik muayene
Kolda kalıcı şişme
Đğne çıktığında kanamanın uzaması
Kollateral venler
Trill ve nabızda değişiklikler

Statik ölçümlerde azalma trendi
Duplex US’de kalıcı bozukluk
AVG Akım hızı <600 ml/dk
AVF Akım hızı <400-500 ml/dk
DY venöz segment statik basınç oranı >0,5 
AVG’da arteral segment statik basınç oranı >0,75
Resirkülasyon >%15



Stenoz ve Tromboz

MR Angiogarfi: Nefrojenik sistemik fibrozis

Fistulogram: Altın standart

Angiogram ile fizik muayene bulguları karşılaştırıldığında; 
FM’nin çıkış stenozu için Sensitivitesi %92FM’nin çıkış stenozu için Sensitivitesi %92

Spesifitesi %96
FM’nin giriş stenozu için Sensitivitesi %81

Spesifitesi %71

Çalışmanın deneyimli klinisyenlerce 
yapılması önemli

Arif A et al. Clin J. Am. Soc. Neprol. 2007:2:1191



Üre ile Resirkulasyon Ölçümü

UF kapalı iken ve dializin ilk 30 dk’sından sonra 
yapılmalıdır
Arteriel(A) ve venöz(V) hat kan örnekleri alınır
Kan akım hızı hemen 120 mL/dk’ya düşürülür
10 sn. kadar pompa kapatılır, arteriel hat 10 sn. kadar pompa kapatılır, arteriel hat 
klemplenir
Arteriel hattan sistemik arteriel kan (S) örneği 
alınır
Klempler kaldırılıp dializ başlatılır

A, V, S örneklerinde BUN ölçülür
Resirkulasyon = S-A/S-V x100 ile hesaplanır



Venöz Stenoz Tedavisi

PTA (Perkütan Angioplasti) ilk seçenektir
2006 K/DOQI kılavuzu tavsiyesi

AVF stenoz >%50 iseAVF stenoz >%50 ise

AVG stenoz >%50 ise ve 
FM bulguları var
AVG için DY akımı <600 ml/dk ise
Statik venöz basınç artmışsa

Himmel Afrb: Curr Opin Nephrol Hypertan. 1999: 8: 569



Venöz Stenoz Tedavisi

Angioplastinin başarısı >%80 stenozlarda daha azdır

>%80 stenozlar genellikle trombozla birliktedir

Angioplasti uygulananlarda takip sürdürülmeli, 
çünkü stenozun nüks oranı %55-70’dirçünkü stenozun nüks oranı %55-70’dir

Nüksler tekrar angioplasti ile düzeltilebilir

Angioplastide komplikasyon oranı %5’den azdır

Angioplasti ile düzeltilemezse cerrahi düzeltme

Stent uygulaması tartışmalıdır



DY Stend Endikasyonları

Bazen angioplastinin başarısız olduğu lezyonlarda
Cerrahi DY zor
Cerrahi kontrendike ise
Sınırlı DY alanı kalmışsa 

Santral ven lezyonlarında başarılı angioplastiyi Santral ven lezyonlarında başarılı angioplastiyi 
takiben 3 aylık peryotta nüks
Ven çıkışı rüptürü (Angioplasti esnasında)
Pseudoanevrizma oluşumu
Kontrendikasyonları 

AVG revize edilecekse
Stent takılacak damardan ayrılan dal varsa
AVG enfekte ise



STENOZ -Tedavi

Perkütan translüminal Angioplasti

Cerrahi revizyon (stenotik segmentin eksizyonu)Cerrahi revizyon (stenotik segmentin eksizyonu)

Proksimal seviyeden yeni fistül açılması

Greft uygulaması



STENOZ -Tedavi



Trombozu Önleme Tedavileri

Antitrombotik ilaçlar
Dipiridamol
Küçük doz aspirin
Clopidogrel + Aspirin

Sistemik Antikuagulan (Warfarin): 

Sonuçlar 
kafa karıştırıcı

Sistemik Antikuagulan (Warfarin): 
Kanama riski ↑↑↑↑, Yarar ?
Tekrarlayan trombozlarda antifosfolipid 
antikorları (+) ise Warfarin endikedir
PL (+) olanlarda tromboz %62 (-)’lerde %26
Balık yağı (omega3)?
Endovasküler radyasyon ?
Gen tedavisi



Tromboz Tedavisi

Tromboz geliştiğinde tedavi

Trombektomi (perkütan veya cerrahi)

Trombolitik ilaçlar

Mekanik eritmedirMekanik eritmedir

Başarı halinde stenoz araştırılıp tedavi edilmeli

Cerrahi trombektomi Fogarty embolektomi kateteri 
ile kolayca %90 başarı ile yapılır

Altta yatan çıkış stenozları düzeltilmez  ise
hızlı retromboz gelişir



Tromboz Tedavisi

AVF trombozlarında ürokinaz, streptokinazla 
ilk deneyimler umut  kırıcı sonuçlar vermiş
Teknik ilerleme ve doz ayarlaması ile kanama 
riski olmadan başarılı sonuçlar bildirilmiştirriski olmadan başarılı sonuçlar bildirilmiştir

Pulse sprey tekniği

Pulse sprey tekniği + mekanik pıhtı parçalaması

Bu yöntemlerle %90’a yakın açıklık ve çok az 
komplikasyon bildirilmiş
Fistüllerin %50’si 1 yıl açık kalmış

Valji K. Et al. Radiology. 1991. 178-243



Tromboz Tedavisi

Alteplase (Rekombinant doku plazminojen aktivatörü) 
kullanımı ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir

Mekanik parçalama: Trombektomi ve farmakomekanik Mekanik parçalama: Trombektomi ve farmakomekanik 
yöntemler kadar başarılı olduğunu bildiren yayınlar var

Pulmoner emboli riski? (650 vakada 1)

Cooger SG. Am. J. Roentgenol. 2003. 180:1063
Bedthard GA. Kıdney Đnt. 1994:45:1401



Tromboz Tedavisi

Santral venöz tromboziste tek seçenek 
trombolitik tedavi

2006 K/DOQI klavuzu AVG trombektomi tedavisi 2006 K/DOQI klavuzu AVG trombektomi tedavisi 
sonu hedefler

Başarı oranı %85

PK trombektomide 3. ayda primer açıklık %40

Cerrahi trombektomide 6. ve 12. aylarda  
açıklık %50 ve 40 dır.



DY Đnfeksiyonları

DY kaybının %20’sinden infeksiyonlar sorumlu

HD hastalarındaki bakteriyeminin ana sebebi

Staf Aureus ve Staf epidermidis en sık etkenler

Hazırlayıcı faktörlerHazırlayıcı faktörler

Pseudoanevrizma

Perifistüler hematom

Đğne kenarındaki kaşıntı

ĐV ilaç bağımlılığı

Sekonder cerrahi işlemler



DY Enfeksiyonları

Gerçek fistül enfeksiyonu olmadan bakteriyemi sıklıkla 
kanülasyon esnasında oluşur

Kullanılmayan pıhtılaşmış AVG’larda sessiz pıhtı 
enfeksiyonları ateş ve septisemi yapabilir

Đndium Scan tanıda yardımcı olurĐndium Scan tanıda yardımcı olur

AVF enfeksiyonu için proflaksi önerilmez

Nazal Mupirocin kullanımı staf aureus bakteriyemi 
insidansını ↓↓↓↓

DY yerleştirme esnasında antibiyotik profilaksisi 
endikedir

Trombektomi ve DY cerrahi tamirinde profilaksi 
yapılabilir



DY Enfeksiyonları

AVF’de enfeksiyon varlığında K/DOQI kılavuzu
DY ilişkili bakteriyemi varsa 6 hafta antibiyotik

Septik emboli varsa fistülün cerrahi eksizyonunu önermekte

Đnfekte sentetik grefte cerrahi girişim gerekir
Đnfeksiyonun genişliğine göre basit eksizyondan greftin Đnfeksiyonun genişliğine göre basit eksizyondan greftin 
çıkarılmasına kadar
ĐV antibiyotik tedavisi ve lokal yara tedavisi

DY ilişkili bakteriyemi var DY enfekte değilse 3 haftalık 
AB tedavi
Đnfekte DY çıkarılmasına rağmen ateş ve bakteriyemi 
sürerse endokardit ve osteomyelit gibi metastatik    
odaklar araştırılmalıdır



Kalp Yetmezliği ve AVF

AVF’lü hastalarda AVG ve kateterli hastalara göre 
KY oranı daha yüksek değildir

AVF mevcut SVH’nı artırabilir

Yeni SDBY ve KY olan hastada AVF kararı:

Evre III-IV KY’de PD önerilmeli

PD uygun değil ise Evre III KY’de önkola AVF

Evre IV KY’de tunelli kateter ile HD



Kalp Yetmezliği ve AVF

AVF hem sistolik hem diyastolik fonksiyonları 
etkiler, genelde klinik önemi yoktur

AVF akımı >2000 ml/dk ise altta yatan kalp 
hastalığı varsa KY gelişebilir

Fistül akımı (Qa)/kardiyak output oranı: >0,3
ise yüksek debili KY riski vardır

Tedavide önce volum azaltılmalı inatçı 
KY’nde AVF kapatılmalı

Hipertiroidi, anemi, ve tiamin eksikliği karaciğer 
hastalığı dışlanmalı



Distal iskemi

DY distalinde özellikle periferik damar hastalığı 
olanlarda arteriyel kaçış iskemi oluşturur

Fistülün açıldığı damar çapı, distali besleyen 
arter çapından büyükse ters akım oluşurarter çapından büyükse ters akım oluşur

Üst ekstremite DY’ında %20 oranında görülür

Şiddetli olanları %4 civarında olup işlem gerektirir

AVG kaçış işlemden ortalama 2 gün sonra 
AVF’de sıklıkla 6. ayda olur



Distal iskemi

Akut iskemi bulguları varsa (nabızsızlık, 
soğuk ekstremite) hemen cerrahi düzeltme yapılmalı

Diyabetik ve yaşlılarda cerrahi düzeltmede 
acele edilmeli

Daha az iskemi durumunda (parastezi, soğukluk hissi, Daha az iskemi durumunda (parastezi, soğukluk hissi, 
zayıflamış nabız) kollaterallerin gelişmesi ile 
iyileşme görülebilir

Arteriyel stenoz varsa angioplasti başarılı olabilir

Cerrahi işlem gerektiğinde fistül korunarak DRĐL 
(Distal Revascularizasyon With Interval Ligation) 
prosedürü uygulanır



Yetersiz akım ve 
arteriel çalmaarteriel çalma



Anevrizma-Pseudoanevrizma

Aynı alandan tekrarlayan kanülasyona bağlı gelişir

AVG’lerde uzun süre kullanımla materyal bozulur 
pseudoanevrizma gelişirpseudoanevrizma gelişir

Defekt <5 mm ise US eşliğinde bası veya 
bası+trombin enjeksiyonu ile tıkama

Başarılı olunmazsa cerrahi fistül revizyonu



Anevrizma

Tekrarlayan iğne girişleri

Perigraft veya periadventisyal hematom

Psödoanevrizma

Cilt nekrozu, 

Durdurulamayan kanamalar, 

Trombüs oluşumu



Pseudo (Yalancı) Anevrizma





Anevrizma-Pseudoanevrizma

2006 K/DOQI Kılavuzu:AVG’de deri üzerinde
Zayıf kabuk oluşumu
Spontan kanama
Pseudoanevrizma büyüklüğünde hızlı artış
Greft materyalinde ciddi bozulmalar Greft materyalinde ciddi bozulmalar 
varsa acil değerlendirme yapılması önemlidir

AVG’de revizyon veya tamir endikasyonları 
Pseudoanevrizma semptomatik veya görünümü 
endişe veriyorsa
infeksiyon belirtileri varsa
Gittikçe büyüyor ve graft genişliğinin 2 katını geçiyorsa
Sınırlı sayıda kanulasyon yerinde büyük ve 
birçok psedouanevrizma var ise



Anevrizma-Pseudoanevrizma

2006 K/DOQI Kılavuzu:Primer AVF

Anevrizma ciltte tehlike oluşturuyorsa Anevrizma ciltte tehlike oluşturuyorsa 

Rüptür riski varsa

Kullanılabilir kanulasyon yeri sınırlı ise tamir edilmeli







Venöz  Hipertansiyon

Valvüler yetersizlik veya santral ven stenozu 
DY’u bulunan kolda venöz HT’a yol açabilir

Üst kolda ödem
Cilt renginde değişme
DY disfonksiyonu
Periferik iskemi ve parmak ülserasyonları Periferik iskemi ve parmak ülserasyonları 

Kolda şişme DY işlemini takiben gelişir
2 haftadan uzun sürerse venöz çıkış problemi araştırılmalı
Venöz Doppler US tanı için sensitiftir 
(Dilate venler, ters dönmüş  akım olabilir)
Üst kol venografisi gerekebilir
Tedavi: PK veya cerrahi venavenöztomi iledir
AVF yerleştirmeden önce aynı tarafa kateter takımı 
veya dilate göğüs venleri araştırılmalı 









Elde Venöz Hipertansiyon 
ve Đskemik Nekroz



Cilt Nekrozu

Greft kullanılmışşa cilt altı tünelin çok ince yapılması

Malnütrisyon, steroid kullanımı

Cilt altında hematom oluşması rol oynayabilirCilt altında hematom oluşması rol oynayabilir

Tedavi :

Bu bölgenin dinlendirilmesi,

Greftin çıkarılması veya yeni tünel oluşturulması



Median Sinir Hasarı

Uzun süreli diyalize girenlerde diyaliz ilişkili 
amiloidoza bağlı karpal-tünel sendromu sıktır

DY bu vakalarda median sinire bası ile probleme DY bu vakalarda median sinire bası ile probleme 
katkı yapar

Ağrı, parastezi, parazi görülebilir

Tanı ENMG ile konur

Tedavi cerrahi dekompresyon



Seroma

Plazma AVG’den UF yolu ile bir cepe sızarak 
jelatinöz katı bir hal alır

AVG’ın arteriel ucunda basıncın yüksek olduğu 
bölgede sıktırbölgede sıktır

Distalde oluşursa santral venöz obstrüksiyon yapar

Genelde ilk 30 günde oluşur

Hipoproteinemi kolaylaştırıcı faktördür

Tedavisi  boşaltmak



Bakteriyemi Sıklığı

A- Femoral Kateterler

Femoral kateterlerde enfeksiyon riski çok ↑↑↑↑

Đmmobilize hastalarda en fazla 3 gün yerinde

tutulabilir

Üç günden sonra bakteriyemi riski dramatik olarak

artar ve 7. günde %10’a yaklaşır



Bakteriyemi Sıklığı

B- Juguler veya Subklavian Kateterler

Đki haftadan daha kısa kalırsa bakteriyemi
insidansı %2’den azdırinsidansı %2’den azdır

Bakteriyemi oranı 3 haftadan sonra %8 kadardır

Bu yüzden 3 haftadan daha uzun süre
kullanılmamalıdır



C- Kaflı ve Tünelli Kateterler

Bakteriyemi insidansı kafsız kateterlerden çok
daha azdır

Bakteriyemi Sıklığı

Kaf mekanik bir bariyer oluşturur, kaf etrafında
gelişen fibröz doku kateterin dış yüzü boyunca
bakterinin ilerlemesine engel olur

Bakteriyemi oranı 2 ay sonra %2, 4 ay sonra %8,
1 yıl sonra ise %50 kadardır



Kateter Đlişkili Bakteriemi

Tunelli kataterlerde bakteriemi riski AVF 
ve AVG’den fazladır (AVF’e göre 10 kat fazla)

Enfeksiyon ilişkili hastaneye yatma ve ölüm Enfeksiyon ilişkili hastaneye yatma ve ölüm 
2-3 kat daha fazla

Bakteriemi epidozu 0.9-2.0/kateter yılıdır

Tunelli kateterlerde tunelsizlere göre enfeksiyon 
riski 2-3 kat daha az



Kateter Đlişkili Bakteriemi

Kateter ilişkili bakteriemi metastatik komp. ile 
birlikte olabilir

Osteomyelit
Endokardit
Septik ArtritSeptik Artrit
Epidural apse

Metastatik enfeksiyonlar %5-10 oranındadır

En sık etken staf. Aureus’dur (%10-40)

Metastatik enfeksiyonlar bakteriemiden
haftalar-aylar sonra oluşabilir
Semptomları aşikar olmayabilir



Kateter Đlişkili Bakteriemi

Risk faktörleri
Uzamış kullanım
Son zamanlarda cerrahi işlem
DM
Demir yüklenmesiDemir yüklenmesi
Đmmunosupresyon
Hipoalbuminemi

%40-80 etken
Staff Aureus
MRSA
Kuagaloz negatif staff
Enterokok

Ateş ve titreme en sensitif klinik bulgular



Kateter Đlişkili Bakteriemi

Tanı: 2 kan kültürü alınır

Kateter-perifer

Perifer-perifer (farklı yerlerden)

Kateter-kateter (15 dk ara ile)Kateter-kateter (15 dk ara ile)

Pozitif kültürlerde benzer etken ile tanı konur

Alternatif odak yoksa

Klinik düşündürüyorsa



Kateter Đlişkili Bakteriemi

Şüphelenilen vakalara ampirik tedavi 
Vankomisin+ Gentamisin veya Seftazidin

Kültür sonucuna göre değiştirilir

AB süresi, etkenin cinsi, metastatik odağın varlığına AB süresi, etkenin cinsi, metastatik odağın varlığına 
ve tedaviye cevaba göredir (3-6 hafta)

Tedaviden 48-96 saat sonra kültür (+) ise kateter 
çıkarılır ve metastatik enfeksiyon araştırılır

Vankomisin: 20 mg/kg yükleme 500 mg her diyaliz sonu

Gentamisin: 1-2 mg/kg diyaliz sonu

Seftazidin: 2 g her diyaliz sonu



Kateter Đlişkili Bakteriemi

Tunelsiz ve kafsız kateterler bakteriemi varlığında 
çıkarılmalı

Şiddetli sepsis

Hemodinamik bozuklukHemodinamik bozukluk

Metastatik infeksiyon

Etken zor tedavi edilebilir

Tunel veya çıkış yeri enfeksiyonu

AB başlandıktan 48-72 saat sonra ateş 
ve bakteriemi varsa kateter çıkarılmalı

Rabindranath, KS et al. NDT.2009



Kateter Đlişkili Bakteriemi

Yeni kateter başka yerden takılmalı

Ateş, bakteriemi AB tedavisi sonrası olmuyorsa 
kilit solusyonu kullanarak kaflı tunelli kateter kalabilirkilit solusyonu kullanarak kaflı tunelli kateter kalabilir

Kateterin antimikrobial ajanla doldurulması 
enfeksiyonları önleyebilir

Gentamisin (ototoksisite): 
Konsantre sitrat (Hipokalsemi)

Rabindranath, KS et al. NDT.2009



Enf. Geçici Kat. Kalıcı Kat.

Bakteriemi % 10 % 39

Giriş yeri enf. % 9 % 22

Enfeksiyon Riski
(1000 Kat. Gün’de)

Giriş yeri enf. % 9 % 22

Tünel enf. - % 0.2

Uzak enf.* % 1.6 % 5.3

*Endokardit, Spinal apse, Osteomyelit, Septik artrit, septik ölüm



Risk Juguler Subklavian Femoral
Arterial 

Yaralanma
Karotid Subklavian Femoral

Sinir Hasarı
Rekurrent

Laringeal sinir
-

Femoral

Lenfatik Hasar Torasik duktus Torasik duktus -

Kateter Komplikasyonları

Lenfatik Hasar Torasik duktus Torasik duktus -

Kardiak etki
Aritmi

Tamponat

Aritmi

Tamponat
-

Torasik Yaralanma
Hemomedi-
astinum

Pnömotoraks 
Hemotoraks

Pulmoner Emboli

Sepsis Riskli Orta Orta-yüksek

Hasta konforu Kabul edilebilir Kabul edilebilir Çok rahatsız



Geçici Kateterler

Komplikasyon Đnsidans

Arterial giriş % 4.4 (0-12)

Lokal Kanama % 4 (0-16)Lokal Kanama % 4 (0-16)

Pneumo/Hemotoraks* % 2 (1-3)

Hava embolisi % 0.6 (1-1.3)

Retroper. Kanama** %0.6

*   Subklavian girişimlerde
** Femoral girişimlerde


