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Leverbiopsi för barn
1 Förberedelser

Ultraljudsledd leverbiopsi görs på barn från cirka sju år i narkos på
operationsavdelningen av röntgenläkare.
Använd i första hand tid på skopidagar. Skriftlig operationsanmälan.
Röntgenremiss. Röntgenläkare vidtalas.
Patienten läggs in på avdelning 11 dagen före biopsin. Inskrivande läkare ska
bedöma om patienten är sövbar (ingen pågående infektion). Vid tveksamhet
kontakta narkos för diskussion.
Provtagning med akutsvar:







Hb, TPK
PK
Blodgruppering
Bastest
Om PK > 1,2 - överväg att ge K-vitamin 0,2 mg/kg, max 10 mg, iv. Färskfrusen plasma
10 ml/kg ges biopsidagen, hälften precis före och hälften under biopsin.
Om TPK < 100 - ge trombocytkoncentrat 10 ml/kg.

Patienten ska invänta provsvar på avdelningen. Svälttider från kl. 24.00 eller enligt
ordination.

2 Efter biopsin

På grund av blödningsrisk utförs följande kontroller och restriktioner:


Puls och blodtryck 1 gång/15 min i 2 timmar
1 gång/30 minuter i 6 timmar



Bukpalpation

1 gång/timma i 8 timmar av sjuksköterska
(om ömhet vid palpation – vidtala barnläkare).



Mat och dryck

om patienten mår bra, dryck efter 1 timma, mat efter
2-3 timmar.



Hb

6 timmar efter biopsin. Hb får inte sjunka > 10 g/l.
Om Hb sjunker mer – vidtala barnläkare.
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Sängläge
Helst ligga på höger sida
Får gå på toaletten efter 4 timmar
Får börja gå upp försiktigt efter 7 timmar
Patienten ska vara i relativ stillhet hela dagen

3 Utskrivning

Barnet kvarstannar på avdelningen över natten. I enstaka fall kan patienten få
permission över natten under förutsättning att:


Biopsin är gjord före kl. 10.00 på morgonen



Patienten bor inom 30 minuter från sjukhuset



10-11 timmar förflutit efter biopsin



Transport hem sker i bil

4 Fortsatta kontroller
4.1 Förband
Avlägsna ytterförband/tryckförband. Steristrip och Tegaderm avlägsnas efter 1
vecka.
4.2 Dagen efter
OK att gå till skola/förskola. Ingen idrott eller annan livlig aktivitet.

4.3 Därefter

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