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Vasopressin
Faktaägare:
Användning av licenspreparatet Vasopressin
Vasopressin kan med fördel användas vid operation av myom, extrauterina
graviditeter och placenta previa.
Doser och spädningsförfarande
Varje ampull Vasopressin innehåller 5 ml (100 IU). Spädning sker genom att 0,2
ml av Vasopressin (4 IU) blandas med 20 ml koksalt. Detta innebär en dos på 4
IU i en 20 ml spruta med 1 IU per 5 ml.
Detta är generellt rekommenderat att man inte använder mer än 5 IU (25 ml) men
då effekten avtar redan inom 1 timme finns det ingen absolut maxdos under ett
längre operationsingrepp.
Försiktighet
Hjärtsjukdom.
Samråd med narkospersonal
Innan man injicerar Vasopressin skall narkospersonal och narkosläkare informeras
och användandet av preparatet skall ske i samförstånd med dem.
Biverkningar
Risk för hypertoni och ödembildning. Minskad urinproduktion kan också ses om
en komplikation.
Applikationsförfarandet
Myomoperation:
5 ml (1 IU) injiceras på vardera fyra ställen kring myombasen, sammanlagt 20 ml.
Före injektionen bör aspiration ske så att man förvissar sig om att preparatet inte
kommer intravenöst.
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Tubargraviditet:
Via en cystpunktionsnål direkt från bukväggen injiceras högst 20 ml (4
IU) Vasopressin i mesosalpinx. För bästa effekt ser man hur ligamentum latum
spänner upp sig och vätskeansamlingen förblir i mesosalpinx.
Placenta previa:
5 ml (1 IU) injiceras på vardera fyra ställen i placentabädden, sammanlagt 20 ml.
Före injektionen bör aspiration ske så att man förvissar sig om att preparatet inte
kommer intravenöst.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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