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Dialysstart med central dialyskateter (CDK).

Materialåtgång:

1 st tvättset (steril duk och kompresser)
3 st 3 ml sprutor med luer-lock fattning
2 st 10 ml sprutor med luer-lock fattning förfylld med
NaCl
1 st rosa kanyl
Antikoagulantia
Klorhexidinsprit 5mg/ml
osterila handskar

Torka av bordet där du skall duka upp ditt material för start med
ytdesinfektionsmedel


Tvätta och sprita händerna.



Duka bordet enligt ren teknik.



Lägg underlägg under skänklarna, tag bort tubgas och kompresser.



Tag på en handske och drag upp antikoagulantia enligt ordination.



Tag på andra handsken.



Desinfektera injektionsventilen. Använd kompress med klorhexidinsprit
och gnugga i 15 sekunder.



Låt det lufttorka.



Kontrollera att klämmorna är stängda.



Skruva fast en tom 3 ml spruta till vardera skänkel.



Aspirera ut kateterlåset ca. 2,5 ml ur varje skänkel.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Kontrollera att klämmorna är stängda varje gång du byter sprutor.



Skruva fast 10 ml sprutorna med NaCl.



Kontrollera noggrant att det inte finns luft i sprutorna innan du skruvar
fast dem.



Spola varje skänkel med NaCl, dra ut och spola in ett par gånger. Känn på
så vis efter att katetern känns bra dvs. det går lätt att aspirera och lätt att
spola in.



Ge antikoagulantia.



Anslut dialysmaskinens artärslang och venslang till dialyskatetern (CDK).



Starta blodpumpen på blodflöde 100 ml/min.



Starta dialysen när blodet når luftvakten, ställ in blodflöde och
larmgränser.

DIALYSAVSLUTNING MED CDK.

Materialåtgång:

1 st tvättset (steril duk och kompresser)
2 st 3 ml sprutor med luer-lock fattning
4 st 10 ml sprutor med luer-lock fattning förfylld med
NaCl
Ev. 2 st injektionsventiler
1 st rosa kanyl
Kateterlås
Klorhexidinsprit 5 mg/ml
Sterilt förband
Tubgas
CDK- och läkemedels-etiketter
osterila handskar

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2018-03-21

Sida 2 av 3

Giltig fr.o.m: 2018-03-21
Giltig t.o.m: 2020-03-21
Identifierare: 73520
Dialysstart med central dialyskateter (CDK).

Torka av bordet och maskinen med ytdesinfektionsmedel.



Sprita händerna.



Duka bordet enligt ren teknik.



Lägg underlägg under skänklarna och tag bort skyddskompresser.



Tag på en handske, drag upp kateterlåset. Tag på andra handsken.



Desinfektera sammankopplingen med kompress med klorhexidinsprit.
Gnugga i 15 sekunder.



Låt det lufttorka.



Kontrollera att klämmorna är stängda varje gång du byter sprutor.



Stäng av blodpumpen och anslut artärslang till NaCl-påsen.



Ge tillbaka blodet genom att starta pumpen igen. Kontrollera att NaCl
kommer i slangen.



Spola rent artärskänkeln med 2x10 ml NaCl. Lägg kateterlås. Gör likadant
med venskänkeln.



Märk respektive skänkel med kateterlåsets styrka, mängd, datum och
signatur.



Sätt på det yttre förbandet.



Byt förbandet över insticksstället var 7:e dag eller vid behov.



Byt injektionsventilen 1-2 ggr/vecka beroende på antal
behandlingar/vecka.



Tvätta instickstället med Klorhexidinsprit och låt det lufttorka.



Sätt på nytt förband.
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