Blankett
Process: 3.3.0 RGK Leda, styra och organisera
Område: Peritonealdialys
Identifierare: 116596

PD-kateteroperation
Gäller för: Medicinkliniken Växjö,

Region Kronoberg.

PREOPERATIVT
Datum / Sign

Operationsplanering
Remiss i Cosmic till kärlkirurg.
Kontrollera patientens läkemedelslista:
 Vid behandling med högdos acetylsalicylsyra (tex Treo), ska
detta vara utsatt 7 dagar före op.
 Behandling med trombocytaktivt läkemedel (tex
Clopidogrel) eller ticagrelor ( tex Brilique) ska sättas ut
minst 7 dagar före op, kontakta läkare.
 Behandling med enbart acetylsalicylsyra lågdos ( tex
Trombyl 75 mg) behöver ej sättas ut före op.
 Om behandling med acetylsalicylsyra + trombocytaktivt
läkemedel, kontakta operatör.
 Vid behandling med warfarin, kontakta AK-mottagningen.
PD-ssk kallar patienten för inläggning.
Inskrivningsdagen
Ordination av antibiotikaprofylax/smärtlindring:
 Inf. Ekvacillin 2 g iv ges när pat. förs till op.
 T. Alvedon 2 g (om vikt över 50kg)
Prover: Njurblock, P-APT, PK
Blodgruppering
Kontakta kirurgsektionens narkosläkare för
narkosbedömning, samt:
 Ordination av läkemedel operationsdagens morgon.
 Ordination av ev premedicinering, samt ev. insulin.
Ev. Infusion ordinerad.
Patienten informeras om ingreppet och pre/postoperativ vård.
Preoperativ information av sjukgymnast.
Descutan dusch 1 kvällen innan op.
Renbäddad säng.
Fasta från kl. 24:00.

Mall Giltig t.o.m: 2024-03-21 00:00:00
Faktaägare mall: Jenny Brattberg, Sjuksköterska PD-mottagningen,
Centrallasarettet Växjö
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PD-kateteroperation

Datum / Sign.

Operationsdagen
Descutan dusch 2 op. Morgon.
Op-skjorta och strumpor påtagna.
Borttagande av sänghävert.
Patient och patientsäng ID-märkt.
Perifer venkateter satt.
Smycken / värdesaker / glasögon avlägsnade och inlåsta.
Nagellack / smink borttaget.
Rengjord navel.
Tömd urinblåsa, vid osäkerhet tas bladderscan.
Medtag PD-korg till operation. Innehåller: Värmeplatta, dialysvätska,
PD-kateter, kateteradapter, kateterförlängning.

Datum / Sign.

Postoperativ
Sängläge till dagen efter op. pga läckagerisk vid PD-kateter.
Patienten kan åka rullstol till toalett
Kontroll av PD-förband, byt förband eller förstärk förbandet. Viktigt
att PD-katetern är fixerad
Ett påsbyte med 500 ml görs efter operationen, vid blodigt dialysat
görs påsbyte varannan timme med 500ml av den svaga lösningen tills
vätskan klarnat. Avsluta med 500ml in och sätt på jodhatt efter varje
påsbyte. Dokumentera i Cosmic
Återlämna ev. smycken/värdesaker






Informera patient:
Undvik att blöta ner förbandet första veckan.
Lyft ej tungt upp till två veckor efter op.
Rör ej förbandet på en vecka.
Undvik kläder som skaver mot PD-katetern.
Lämna skriftlig information.

Hem dagen efter operation.
Suturtagning 10 dagar efter operation, ombesörjs av PD sköterska
PD-ssk bokar tid för omläggning av PD-katetern en vecka efter op.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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