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Förberedelser på reumamottagningen
1. Läkaren ger en första information om behandling i samband med
läkarbesök.
2. När en patient remitteras till dagsjukvården skickar sekreteraren ingen
formell remiss utan ett messenger till Medicinska dagsjukvården Växjö,
brevlåda. Sekreteraren skriver i journalen ”messenger skickat till
dagvården”.
Förberedelser på dagvården
1. Sjuksköterska tar telefonkontakt med patienten och bokar tid för första
Sendoxanbehandlingen, informerar om hur lång tid behandlingen tar och
om provtagning samt skickar kallelse. Gör notering i konsultläkarens tidbok.
2. Patienten ska ta prover 2 dygn före behandling: blodstatus, diff, leverstatus,
elstatus, CRP, SR och urinsticka. Vid njurengagemang tas även Ualbumin/kreatininkvot.
3. Kontrollera provsvar. Om dessa är avvikande tar sjuksköterska kontakt med
patienten för att förhöra sig om allmäntillstånd och eventuella
infektionstecken. Därefter kontaktar sjuksköterskan konsultläkaren.
Förberedelser och administrering av Sendoxaninfusion
1. Mät blodtryck, puls, temp, längd och vikt.
2. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter. Koppla spoldropp
NaCl 9 mg/ml, 500 ml.
3. Läkaren träffar patienten på dagvården och ordinerar Sendoxan i cytodos.
Infusion Solu-Medrol ordineras i enskilda fall som då ges under 30 minuter,
ordineras i cosmic. Ge Ondansetron, enligt ELAS.
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4. Strax före infusion Sendoxan ges injektion Uromitexan. Infusion Sendoxan
ges under 2 timmar. Ge samtidigt infusion NaCl 9 mg/ml 500ml, denna
infusionen pågår i 4 timmar. Injektion Uromitexan ges även 4 timmar efter
Sendoxanstart. Tablett Uromitexan skickas med patienten hem att ta 8
timmar efter Sendoxan-start. Dessa läkemedel signeras i ELAS.
5. Informera patienten om att det är viktigt med riklig dryck under
behandlingsdygnet.
6. Sendoxanprover tas 1 vecka efter behandlingen: reuma-cytostatikaprover
och urinsticka.
7. Notera nästa behandling i konsultläkarens tidbok. Provtagning 2 dagar före
nästa behandling: reuma-cytostatikaprover och urinsticka. Vid
njurengagemang tas även U-albumin/kreatininkvot.
8. De första 3 infusionerna ges varannan vecka därefter ges behandlingen var
tredje vecka. Behandlingen ges i 10 kurer.
9. När hela Sendoxanbehandlingen är avslutad och om patienten planeras för
Imurelbehandling, tas TPMT-prov. ANCA C + P prov tas 1 vecka efter
avslutad behandling.

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