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Li han col·locat un Port-A-Cath o reservori subcutani, que és un aparell que es posa  sota de la 
pell, per a poder administrar líquids continus, en tractaments llargs de medicació com 
quimioteràpia, hemoteràpia, nutricions i altres.  
 

Aquest implant, permetrà tenir accés a les venes, punxant 
directament sobre el dispositiu, per administrar-li la medicació 
o per treure-li sang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cures que ha de tenir,  mentre dugui el reservori són: 
 
∗ Pot dutxar-se cada dia, però mentre porti els punts de la ferida, procuri no mullar-se’ls. En 

cas de que se li mullin: 
1. Renti’s les mans amb aigua i sabó i retiri la gasa amb compte. 
2. Desinfecti la ferida amb povidona iodada (en trobarà a les farmàcies) i tapi-la amb 

gases estèrils. 
 

∗ Pot fer l’activitat normal habitual, sense cap precaució especial. 
∗ Pot nedar, si el metge li permet. 
∗ Dugui juntament amb la seva documentació, alguna targeta que identifiqui el tipus de Port- 

A- Cath que porta, per si fos necessari fer alguna consulta. 
∗ Perquè no s’obturi, s’ha d’heparinitzar (injectar heparina) cada quatre setmanes, més o 

menys. Amb això s’assegura la permeabilitat del dispositiu, quan s’utilitza de manera 
intermitent. Per aquest motiu li donaran visita a l’Hospital. 

 
 

Contacti amb el seu metge si: 
 
∗ Nota mobilitat, rotació o desplaçament de l'aparell en palpar-lo en la zona que està inserit.  
∗ Observa l'aparició d’hematoma (bossa de sang  sota de la pell), envermelliment inflamació o 

augment de sensibilitat local.  
∗ Febre de 37'5º o més.  
 


