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Venofer järninfusion
Faktaägare:
Patienten ska vara ordinerad Venofer och ska själv ha hämtat ut sitt läkemedel.
Patienten bokas via op-koordinatorn till dagsjuksköterskans tidbok, på
förmiddagen. Vanligtvis är behandlingen 3 infusioner under en vecka, varannan
dag. Besöken är kostnadsfria.
Pat anmäler sig i receptionen.
Omhändertas av dagsjuksköterskan.


Perifer venkateter sättes (blå).



Vid första besöket ges en testdos för att kontrollera att ingen allergi finns.
Venofer ges som långsam intravenös infusion, extravasalt läckage måste
undvikas!
Signera i läkemedelsmodulen, se nedan.
Sjuksköterskan dokumenterar i CC.
Registrera diagnoskod Anemi D50.9 och åtgärdskod DT 016.
När infusionen är given kontrollera om patienten ska bokas in för ny
infusion.







Intravenös infusion
Venofer får endast spädas med steril NaCl-lösning 9 mg/ml.
Spädningen ska utföras omedelbart före infusionen.
1:a dosen (testdos)
1 ampull (5 ml) blandas med 100 ml Nacl = 100 mg järn.
De första 25 mg järn ska ges som testdos under 15 minuter. Om inga
biverkningar inträffar ska den återstående delen av infusionen ges under 20-25
minuter.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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2:a dosen (och därefter följande doser)
2 ampuller (10 ml) blandas med 100 ml NaCl = 200 mg järn.
Infusionen ges under minst 30 minuter.
För läkarna vid ordination
1. Ny ordination, mall Venofer.
2.
3.
4.
5.
6.

Koppla till befintligt inskrivningsbeslut.
Skriv recept från färdig ordination.
Fyll i 1 förpackning, 5 ampuller.
Fyll i 3 veckors duration.
Se till att det finns en bock i ”administrera läkemedel i ordinationslistan på
enheten”.

För Bm/SSK
1. Öppna ordinationslistan.
2. Lägg till utdelning.
3. Markera dagen och tiden när läkemedel ges.
4. Högerklicka då finns en dos att administrera.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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