
CHÍCH TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN 
 
I. MỤC ĐÍCH: 
Chích tĩnh mạch để lấy máu xét nghiệm, tiêm thuốc, tiêm truyền. 
II. MỤC TIÊU: 

• Thiết lập được đường truyền, tiêm tĩnh mạch. 
• Ngăn ngừa tổn thương.  

III. DỤNG CỤ: 
• Găng sạch. 
• Povidone-iodine hoặc cồn 70%. 
• Gòn gạc vô trùng. 
• Dung dịch và dây tiêm truyền nếu có chỉ định. 
• Nước muối sinh lý 0,9%, ống tiêm. 
• Kim luồn.  
• Dây garrot. 
• Ống, lọ xét nghiệm nếu cần lấy mẫu máu xét nghiệm. 
• Băng keo, tegaderm. Nẹp cố định. 
• Dao lam, kéo. 

IV. NGUYÊN TẮC AN TOÀN: 
 Đảm bảo trẻ được giữ chặt trong lúc chích tĩnh mạch. 
IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Giải thích bệnh nhân và gia đình. 
2. Mang khẩu trang, rửa tay. 
3. Chuẩn bị dụng cụ. 
4. Mang găng sạch. 
5. Chọn vị trí: xem kỹ tứ chi để chọn tĩnh mạch thích hợp, tránh tay 

thuận 
chú ý các trường hợp sau: 
• Trẻ bị não úng thủy: không chích tĩnh mạch da đầu. 
• Nhiễm trùng, viêm xương khớp, viêm mô tế bào, chi yếu liệt: 

không chích tĩnh mạch chi bị ảnh hưởng. 
6. Chuẩn bị vị trí chích:  
• Khi chọn tĩnh mạch ở đầu: cạo tóc vùng da có tĩnh mạch. 

6. Tiến hành chích tĩnh mạch: 
• Cột dây ga-rô. 
• Sát trùng vùng da vừa cạo với povidone-iodine hoặc cồn 70o, để 

khô trong 30 giây. 



• Giữ chặt chi. Sờ tĩnh mạch bằng cách dùng ngón tay cái tỳ kéo da 
trên điểm chích. 

• Nghiêng kim tạo với đường đi tĩnh mạch một góc 20o, mặt vát kim 
hướng lên. 

• Xuyên kim qua da, hạ thấp kim xuống dần và vào tĩnh mạch. 
• Quan sát dòng máu phụt ngược ra. 
• Đẩy nhẹ kim luồn vào đồng thời rút kim thông nòng ra ít một, đến 

khi luồn trọn kim vào tĩnh mạch, rút hẳn nòng ra. Chú ý không bao 
giờ đưa nòng sắt vào trở lại vì có thể gây đứt catheter. 

• Lấy mẫu máu nếu cần.  
• Tháo dây garrot. 
• Thử thông tĩnh mạch với nước muối sinh lý, xem có thoát mạch. 

7. Dán Tegaderm hoặc băng keo cá nhân lên vị trí chích. Dán băng keo 
cố định kim luồn kiểu cánh bướm, ghi tên điều dưỡng, ngày, giờ thực 
hiện. 

1. Bảo vệ đường chích tĩnh mạch bằng cách cố định chi với nẹp. 
2. Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay. 
10. Ghi chú điều dưỡng: 
• Ngày, giờ chích. Tên điều dưỡng. 
• Kích thước, loại kim. Vị trí chích. 
• Phản ứng của trẻ(nếu có). 



 
 

BẢNG KIỂM 
 Chuẩn bị bệnh nhân và gia đình. 
 Mang khẩu trang, rửa tay. 
 Chuẩn bị dụng cụ. 
 Mang găng sạch. 
 Chọn vị trí. Cột dây garrot. 
 Sát trùng da. 
 Chích tĩnh mạch. 
 Bảo đảm đường chích tĩnh mạch thông. 
 Dán băng keo đúng quy định. 
 Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay. 
 Ghi chú điều dưỡng. 
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