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Metod
Förstahandsundersökningen är Ultraljud (ben)
Benflebografi
Undersökningen görs med patienten halvliggande. En perifer ven på fotryggen
punkteras och en liten nål ("butterfly" eller "venflon") inlägges. Genom denna
sprutas kontrast under bildtagning. Inte sällan kan det vara svårt att hitta en "bra"
ven hos dessa patienter, som ofta har svullna fötter, och patienten kan behöva
utstå många punktionsförsök.
Undersökningen omfattar normalt venerna upp till eller till och med
bäckenvenerna. Undantagsvis krävs punktion av venen i ljumsknivå.
Armflebografi
Undersöknig av armens vener. Undersökningen omfattar normalt underarmens
och överarmens vener samt v subclavia och eventuellt v cava superior (övre
hålvenen). Undersökningen utförs vid misstanke om blodpropp. Den görs i
liggande och kontrasten insprutas via nål ("venflon" eller "butterfly") på handen
eller armbågsvecket.
Vid misstanke om armvenstrombos utförs ultraljudsundersökning eller flebografi,
beroende på undersökarens erfarenhet.

Indikation

Utförs vid misstanke om djup ventrombos (blodpropp). Utförs numera sällan
eller aldrig inför operation av åderbråck. (Klin.fys. utredningar görs i så fall
istället.)

Kontraindikation

Kontrastallergi, högt krea

Remissinformation

Kontrastallergier, kreatenin. Var patienten befinner sig. Telefon nummer till
patienten om inte tid bestämts via samtal med oss på röntgen.

Patientförberedelser

Innan ni skickar en patient till röntgenavdelningen för flebografi måste ni
kontakta oss, Växjö tel 587550, Ljungby tel 585290 så att vi kan överenskomma
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om en lämplig tidpunkt. Om ni inte ringe skriv var patienten nås och
telefonnummer.
Kreatininprov och uppvätskning vid behov.

Eftervård
Extra vätska
*Metformin ökar risken för njurskada (och laktacidos) vid undersökningar med
intravenös kontrast. Om patienten tar preparat som innehåller metformin skall:


S-kreatinin kontrolleras av inremitterande läkare, innan undersökning



Metformin utsätts i samband med undersökning oavsett njurfunktion
S-kreatinin skall kontrolleras av remittenten tidigast 48h efter us före
återinsättning av metformin.



se riktlinjer för metformin

Uppföljning

Rutinen följs upp vartannat år eller vid behov.
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