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Tourniquet - åtgärder på sjukhus
Gäller för: Region Kronoberg
Avsnörande förband, Combat Application Tourniquet C-A-T, ingår i ambulansens
utrustning. Tourniquet finns också i militärens och polisens utrustning.

Indikation



vid livshotande blödning under primär undersökning
blödning som ej kan kontrolleras med tryckförband eller manuellt tryck

Patient inkommer med tourniquet







Läkare bör om möjligt vara närvarande när patienten anländer till
akutmottagningen eller möta upp snarast.
Tidpunkten då den är anlagd ska finnas noterad i tidsfältet på tourniqueten
Tourniquten bör avlägsnas inom två timmar förutsatt att patienten är stabil
p.g.a. risken för permanenta nerv- och muskelskador.
En korrekt anlagd tourniquet är smärtsam, varför smärtlindring kan behövas
för att patienten skall tolerera tourniqueten.
Tourniqueten lämnas synlig.
På sjukhuset tas tourniqueten av efter beslut av läkare.

Patient med extremitetsblödning utan tourniquet







Vid livshotande blödning kan tourniquet sättas temporärt under primär
undersökning
När tid finns exponeras skadan och tryck anläggs direkt mot blödningen med
finger eller instrument.
Anlägg tryckförband. Eventuell sårhåla packas först med gasbinda.
Reponera felställda frakturer och immobilisera.
Hjälper inte ovanstående anläggs tourniquet så distalt som möjligt, helst direkt
mot hud.
Dra åt tills blödningen avtar. Vid utebliven effekt kan ytterligare en tourniquet
sättas ovanför. Liten sivande blödning kan kvarstå trots korrekt anlagd
tourniquet om det blöder från benmärgen.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Notera tiden när tourniqueten anläggs i tidsfältet på tourniqueten och lämna
den synlig.
En korrekt anlagd tourniquet är smärtsam, varför smärtlindring kan behövas
för att patienten skall tolerera tourniqueten.

Tourniqueten tas av efter beslut av läkare. Den bör avlägsnas inom två timmar
förutsatt att patienten är stabil p.g.a. risken för permanenta nerv- och muskelskador.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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