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1 Akutvagn

Alla vårdcentraler bör ha en akutvagn. Det finns en beskrivning med fotografier
på hur utrustningen skall organiseras.
För att undvika risk att nyckeln glöms i ett akut rekommenderas att denna hängs
på en krok i näst översta lådan, alternativt att vagnen låses upp varje morgon och
att nyckeln sitter i. De läkemedel som finns i vagnen är så liten mängd att risken
med att inte komma åt läkemedel i ett akut läge väger tyngre än risken att någon
obehörig stjäl läkemedel.
En bläddermapp med indikationer och enkla steg för steg instruktioner för
respektive läkemedel tas fram samt enkla steg för steg manualer för
omhändertagande och läkemedelsbehandling av de mest akuta tillstånden ska
finnas i akutvagnen.
Inom primärvården rekommenderar EJ intraosseösa nålar, intubationsutrustning
eller larynxmask. Om en enhet trots det väljer att ha något av detta måste
personalen ha dokumenterad utbildning och det skall ingå i övningar som görs.
Årlig färdighetsträning på KTC för berörd personal är ett måste.
Nödtrakeotomi/koniotomi skall EJ utföras på vårdcentral och utrustning för
detta skall inte finnas. De enheter som har utrustning för detta skall kassera /
återlämna denna.
Syrgasgrimma utgår, istället används öppen mask till alla patienter. Grimma bör
inte finnas på vc.
1.1

Låda 1 – Läkemedel

Läkemedel

Antal

Kommentar

Adrenalin 0,1 mg/ml

2 amp á 10 ml

Adrenalinpenna,
Emerade 0,15mg

2 st + 2 st i vanligt
läkemedelsförråd

(om A-HLR, utgår
annars)
0-ca 10 år (30-40 kg)
Anafylaxi

Adrenalinpenna
Emerade 0,5mg

1 st+1 st i vanligt lmförråd

>10 år (>30-40 kg)
Anafylaxi

Atropin 0,5 mg/ml

2 amp à 1 ml

Bradykardi

Inj Betapred 4 mg/ml

2 amp à 1 ml

Anafylaxi

Cordarone 50 mg/ml

3 amp à 3 ml

(om A-HLR, utgår
annars) – ges outspätt till
vuxen patient
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Inj Glucagon 1 mg

2 förfyllda sprutor

(hypoglukemi)

Inj Glukos 300 mg/ml

2 ampull à 10 ml

Midazolam (Buccolam)
Natriumklorid 9 mg/ml

Förfyllda sprutor 5 mg,
7,5 mg och 10 mg
2 amp à 20 ml

Naloxon 0,4 mg/ml

2 amp à 1 ml

Fentanyl 50 ug/ml

1 amp à 2 ml

(ytterligare amp i vanligt
lm-förråd)
för buccal adm (efter
vikt)
för spolning och ev
spädning
Antidot opiater ffa vid
iatrogen
andningsdepression
Smärta (Intranasal
administrering)

Sprutor, kanyler, etiketter för sprutmärkning etc
1.2

Hjärtlåda i Låda 1

Läkemedel

Antal

Kommentar

Inj Morfin 10 mg/ml

2 amp à 1 ml

Bröstsmärta

Nitrolingual

Akut koronart syndrom

Inj Seloken 1 mg/ml

2 amp à 5 ml

Trombyl 75 mg

4 tabletter

Akut koronart syndrom
+ takykardi o/e
hypertension
Akut koronart syndrom

Alla läkemedel bör finnas med minst 2 st i akutvagn i händelse av att en går
sönder/spills ut. I övrigt bör påfyllning finnas i vanligt läkemedelsförråd men
inga extra i akutvagn.
1.3

Låda 2 – Fri venväg + DE

Kommentar
Perifer venkateter (PVK) (0,7 0,9 1,1 och 1,3)
Tillbehör venkateter ex fästmaterial, anslutningar, ev 3-vägskran
Ficklampa
Reflexhammare
Pulsoximeter

(barn+vuxen)
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1.4

Låda 3 – Fri luftväg
Kommentar

Nasofaryngealtub
(näskantarell)
Gel till näskantarell
Svalgtuber
Magills tång

nr 28 och 32 2 av varje

(sortimentlåda)
(om det finns
laryngoskop – inga
nyinköp av laryngoskop
magills tång utgår om
laryngoskop ej finns)
Tillbehör till ev laryngoskopandtag – blad vuxen och barn, batterier vid sidan av
ej i skopet
1.5

Låda 4 – B+C

Pocketmask med
syrgasnippel
Mask och blåsa (engångs)
Reservoarmask
Öppen mask (oxymask)
Blodtrycksmanchett
Stetoskop

Kommentar
vuxen och barn
barn och vuxna (olika
maskstorlekar finns i resp
förp)
vuxen och barn
vuxen och barn O2 0,115 L/min
vuxen+ barn

2 Övrig utrustning vagn
Defibrillator med
tillbehör
Handsprit
Sprittork
Tejp + kompresser +
plåster etc
Liten stickande/skärande
avfall
Ev liten övrigt avfall
Droppkrok med
Ringeracetat 1 L
Sugkatetrar Nr 8 och 14
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Sug skall finnas på akutrum – om ny måste köpas in rekommenderas upphandlad
modell med uppladdningsbart batteri som kan monteras på sidan av vagnen.
Skall vara kopplad och klar att använda när sugkateter kopplats på.
Bläddermapp med LMinfo, behandlingspm etc
enl ovan.
Ev handskhållare med
engångshandskar stl s, m,
l samt engångsförkläden
Skyddsglasögon
Munskydd
Akutjournal+HLRlathund
Oxygentub
(på vc skall finnas oxygen
för upp till 1 h adm med
15 L/min)
Nalle/Gosedjur
Penna och
anteckningsblock
Klädsax

3 I vanligt läkemedelsförråd i låda märkt akut-läkemedel
Läkemedel

Kommentar

Inj Adrenalin 1 mg/ml

1 ml

(för inhalation)

T. Betapred 0,5 mg

10 tabl

(Allergi)

Inh Combivent

2,5 ml

(för inhalation)

Inh Ventoline 5 mg/ml

1 ml

(för inhalation)

Inj Glukos 300 mg/ml

10 ml

(hypoglukemi)

S Spasmofen

2 st

(stensmärta)

Inj Voltaren 25 mg/ml

2 ml

(njursten)

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