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Metod

Kateterinläggning och avlastning av gallblåsan. Patienten är premedicinerad från
avdelningen. Åtgärden sker med ultraljuds- och ev genomlysningshjälp.
Punktionen sker i lokalbedövning och ibland kan extra smärtstillande behövas
ges. När dränet är på plats fästs det med ett bandage och kopplas till en tömbar
påse.

Indikation

Cholecystostomi kan komma ifråga vid akut cholecystit hos patienter som skulle
behöva opereras akut, men som är så sköra att operationsrisken anses som stor.
En operation kan då ibland ske i ett senare och bättre skede.

Kontraindikation


Uttalad blödningsbenägenhet, se ”Utsättning av läkemedel som påverkar
hemostasen inför interventionella ingrepp vid BFM” (Länk)




Kontrastmedelsöverkänslighet, se ”Kontrastmedel” (Länk)
Pågående medicinering med Metformin (Glucophage, Metformin), se
”Metformin”



Graviditet (relativ kontraindikation)

Remissinformation

I remissen skall framgå om patienten har kontrastmedelsallergi

Patientförberedelse

Patienten skall vara fastande minst 4 timmar.
Premedicinering på avdelningen innan ankomst till röntgen. Smärtstillande och
lungnande.
En vid behovslista skall medskickas patienten, Morfin 1mg/ml i.v., som kan ges
till patienten nere på röntgen.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Alla patienter skall före åtgärden erhålla antibiotika enligt vårdavdelningens
läkares ordination.
Patienten behöver ej laxera.
Nytagna blödningsprover – PK, apt, trombocyter.

Eftervård

Dränet bör spolas regelbundet med några milliliter koksalt de närmaste timmarna
efter inläggningen, för att undvika att blodkoagler fastnar i dränet.
Om fortsatt pus eller blod spolas dränet med 20 ml koksalt 2ggr/dygn.

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.
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