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Förberedelser på reumamottagningen
1. Läkaren ger en första information om behandlingen i samband med
läkarbesök.
2. Kontroll av längd och vikt.
3. Läkaren ordinerar Orenciainfusion i Cosmic.
4. När en patient remitteras till dagsjukvården skickar sekreteraren ingen
formell remiss utan ett messenger till Medicinska dagsjukvården Växjö,
Brevlåda. Sekreteraren skriver i journalen ”messenger till dagvården”.

Förberedelser på dagvården inför Orenciainfusion
1. Sjuksköterska har telefonkontakt med patienten och bokar tid för
Orenciabehandling. Informerar om hur lång tid behandlingen tar och om
provtagning. Skickar kallelse och gör notering i konsultläkarens tidbok.
2. Patienten uppmanas ta prover: reuma bas och screening för blodsmitta 3-7
dagar före behandling.
3. Kontrollera provsvar. Om något är avvikande tar sjuksköterska kontakt med
patienten för att förhöra sig om allmäntillstånd och eventuella
infektionstecken. Därefter kontaktar sjuksköterska konsultläkaren.

Förberedelser och administrering av Orenciainfusion
1. Läkaren träffar patienten på dagvården vid 1:a infusionstillfället. Vid
efterföljande infusionstillfällen fyller patienten i "Frågeformulär till patienten
på behandlingsdagen". Konsultläkaren kontaktas vid behov.
2. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter.
3. Mät blodtryck, puls och temp.
4. Infusion Orencia bereds och administreras enligt produktresumén. Använd
medföljande silikonfria sprutor. Använd inte flaskan om vakuum uteblir.
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Utskriftsdatum: 2019-07-05

Sida 1 av 2

Giltig fr.o.m: 2019-06-25
Giltig t.o.m: 2021-06-03
Identifierare: 74899
Orenciainfusion, rutin

5. Använd Codan-filtret som kopplas på infusionsaggregatet.
6. Infusion ges på 30 minuter. Därefter kopplas NaCl 9 mg/ml spoldropp för
att patienten skall erhålla hela Orenciadosen.
7. Patienten bör observeras under infusionstiden med tanke på eventuella
reaktioner.
8. Boka patienten för nästa behandling och beställ reuma bas-prover.

Infusionerna ges enligt följande intervaller:


Infusion nr 1 ges vecka 0



Infusion nr 2 ges vecka 2
Infusion nr 3 ges vecka 4
Därefter ges infusionerna 1 gång i månaden.




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