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Patienten ska ha en PVK (perifer venkateter), minimum rosa (1,1mm) Vid
svårstuckna patienter går det bra med Nexiva diffusics 22G blå.



På Ljungby lasarett finns numera bara CVK:er med högtryckssäkrad
skänkel. Den LILA skänkeln märkt ”10ML/SEC Max Pressure” är avsedd
för att administrera kontrast under höga flöden och tryck. Den klarar av
300 psi och 10 ml/sekund. Observera att detta BARA gäller skänkeln med
ovanstående märkning. På varje skänkel sitter integrerade LuerSafe
ventiler som minskar risken för läckage och luftembolier. LuerSafe
ventilerna går inte att ta bort. Aggregatet med kontrast kopplas direkt på
LuerSafe ventilen och alltid på den LILA skänkeln. IVA sjuksköterskan
har ansvaret att aggregatet kopplas till rätt skänkel på CVK:n och röntgen
sjuksköterskan har ansvaret att det är rätt kontrastlösning.



Endast när det är ”rädda hjärnan” undersökning önskar röntgenpersonalen
en grön pvk (1,3mm av Braun) i höger arm (pga. anatomin av kärlen), vid
svårstuckna patienter går det bra med Nexiva diffusics 22G blå. Vid
övriga undersökningar är det viktigaste att det är ett så bra kärl som
möjligt.



Inga andra infusioner ska gå i PVK:n när patienten lämnas på
undersökningsrummet, då det finns risk att kontrasten backar upp
infusionen.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Kontrasten infunderas under 30 sekunder och under cirka två minuter kan
PVK:n alternativt den lila skänkeln på CVK:n, inte användas till något
annat än kontrast.



Om IVA sjuksköterskan behöver använda PVK:n under transport i brist
på övriga infarter, så är det IVA sjuksköterskans ansvar att koppla bort
infusionen från patienten. Det är inte tillräckligt att stänga den på
rullklämman även om det finns backventil.



Blodtrycksmanschetten ska inte sitta på den arm som kontrasten ges i.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.
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