
ĐO ÁP LỰC TĨNH MẠCH TRUNG 
ƯƠNG (CVP) 

 
I. MỤC ĐÍCH:

• Biết được thể tích tuần hoàn trong: 
+ Hồi sức sốc, sốc kéo dài. 
+ Suy thận cấp: chẩn đoán phân biệt suy thận trước thận, tại thận. 

• Truyền các dung dịch nuôi ăn, thuốc vận mạch … 
II. MỤC TIÊU: 

• Đặt được catheter vào tĩnh mạch trong lồng ngực. 
• Biết cách đo trị số áp lực tĩnh mạch trung ương. 

II. DỤNG CỤ:
• CVP catheter: catheter 20 dài 32 cm kim 18 cho trẻ < 10 tuổi. 
                              catheter 18 dài 45 cm kim 16 cho trẻ > 10 tuổi. 
• Áp kế nước hoặc 1 bộ dây truyền + thước đo (cm). 
• Thước thăng bằng để lấy mức Zero. 
• Bơm truyền dịch để giữ thông catheter. 
• Dung dịch sát trùng. 
• Găng sạch, gạc, băng keo. 

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:
1. Giải thích bệnh nhân và gia đình. 
2. Mang khẩu trang, rửa tay. 
3. Chuẩn bị dụng cụ. 

A. Đặt catheter: 
4. Vị trí: tĩnh mạch nền, tĩnh mạch cổ, tĩnh mạch dưới đòn. Trong Sốt 

xuất huyết tĩnh mạch được chọn là tĩnh mạch nền ở khuỷu tay. 
5. Ðo và ước lượng chiều dài từ chổ chích đến liên sườn 2 cạnh xương 

ức. 
6. Chọn cở catheter: chiều dài catheter dài hơn chiều dài đã ước lượng ít 

nhất 5 cm. 
7. Chích thuốc an thần theo y lệnh. 
8. Mang găng vô trùng. 
9. Chích tĩnh mạch với kim luồn. Nếu chích không được thì bộc lộ tĩnh 

mạch. 
10. Luồn catheter vào đến mức chiều dài đã ước lượng. 
11. Rút kim luồn ra khỏi da, cố định kim luồn trên catheter. 



12.  Băng ép với gạc vô trùng. Ghi ngày đặt, người thực hiện, kích cở và 
chiều dài catheter trong lòng mạch. 

13.  Gắn 3 chia, nối với hệ thống đo CVP và cho dịch chảy thông catheter 
hoặc nối máy truyền dịch. 

B. Kỹ thuật đo CVP:
14.  Mức 0 : mức tương ứng nhĩ (P), ngang đường nách giữa, liên sườn 

IV. 
15. Đo áp lực: có 3 giai đoạn: 
• Giai đoạn 1: trước khi đo CVP, kiểm tra catheter thông bằng cách 

nhỏ giọt tĩnh mạch (hệ thống 1: từ chai dịch vào bệnh nhân). 
• Giai đoạn 2: Khóa đường vào Bn, cho dịch chảy từ chai dịch vào 

cột nước làm đầy cột nước (hệ thống 2), thường khoảng 20 
cmH2O.  

• Giai đoạn 3: Khóa đường dịch truyền, cho dịch chảy từ cột nước 
vào bệnh nhân (hệ thống 3). Đầu tiên cột nước rơi nhanh. Sau đó 
dừng lại và di động theo nhịp thở: ↓ khi hít vào, ↑ khi thở ra. (nếu 
không nhấp nhô: tắc catheter, nếu nhấp nhô theo mạch: catheter 
vào buồng tim, cần rút bớt catheter đến khi cột nước di động theo 
nhịp thở). 

16.  Đọc trị số CVP: chiều cao cột nước (cm) tính từ mức 0. 
17.  Sau khi đọc, xoay ba chia cho hệ thống 1 hoạt động. Chỉnh tốc độ 

dịch truyền hoặc đặt tốc độ máy truyền dịch, thường là 5 ml/giờ. 
18.  X quang kiểm tra đầu catheter: đúng vị trí sẽ thấy đầu catheter nằm ở 

tĩnh mạch chủ trên (ngang xương đòn), hay tĩnh mạch dưới đòn. 
19.  Những trị số của CVP: 

  5-10 cm H2O : đủ dịch 
                     < 5 cm H2O   : thiếu dịch → cần bù dịch. 
                     > 10 cm H2O : quá tải hay suy tim ứ huyết. 

20. Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay. 
21. Ghi chú điều dưỡng: 

• Ngày giờ thực hiện. Người thực hiện. 
• Kích cở và chiều dài catheter trong lòng mạch. 
• Trị số CVP. 
• Phản ứng bệnh nhân (nếu có). 

 
 

BẢNG KIỂM: 
 Giải thích bệnh nhân và gia đình. 
 Mang khẩu trang, rửa tay. 



 Chuẩn bị dụng cụ. 
 Chọn vị trí chích.  
 Đo và ước lượng chiều dài catheter. 
 Chọn cở catheter. 
 Chích thuốc an thần theo y lệnh. 
 Mang găng vô trùng. 
 Chích tĩnh mạch với kim luồn. 
 Luồn catheter vào đến mức chiều dài đã ước lượng. 
 Rút kim luồn ra khỏi da, cố định kim luồn trên catheter. 
 Băng ép với gạc vô trùng. Ghi ngày đặt, người thực hiện, kích cở và 

chiều dài catheter trong lòng mạch. 
 Gắn 3 chia, nối với hệ thống đo CVP, cho dịch chảy thông hoặc nối 

với máy truyền dịch. 
 Làm mức 0: ngang đường nách giữa, liên sườn IV. 
 Đọc trị số CVP: chiều cao cột nước (cm) tính từ mức 0. 
 Sau khi đọc, cho hệ thống 1 hoạt động. Đặt tốc độ máy truyền 5 

ml/giờ. 
 X quang kiểm tra đầu catheter. 
 Ghi chú điều dưỡng. 

 
 
 
 


