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Aggregatbyte av PD-kateter
Gäller för: Medicinkliniken Växjö
Frekvens:
Aggregatbyte utförs av PD-sjuksköterska var 4:e-6:e månad, samt vid behov.
Utförs på enkelsal.

Materialåtgång:
Kateterförlängning
Set för aggregatbyte (innehåll: skodd peang, rostfri skål, vikt steril duk)
1 paket steril duk
2 paket sterila handskar
Ca 5 paket stora kompresser (totalt 19-26 st kompresser behövs)
1 paket små kompresser
2 stycken förband Tegaderm Film/IV3000
Desinfektionshylsa
70% sprit
Munskydd
Plastförkläde

Tillvägagångsätt:
1. Tvätta händerna.
2. Torka bordet med ytdesinfektion.
3. Ta på munskydd och förkläde. Munskydd på patient om
förkylningssymtom/allergi.
4. Öppna setet för aggregatbyte och lägg på bordet, vik ut duken.
Bevara den sterila uppdukningsytan.
5. Lägg de stora kompresserna i den rostfria skålen. Lägg upp
kateterförlängning, steril duk, de små kompresserna, förband,
desinfektionshylsa på duken. Obs, sterilt!
6. Ta bort det gamla förbandet.
7. Tvätta händerna.
8. Häll rikligt med 70% sprit på kompresserna i den rostfria skålen.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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9. Sprita händerna.
10. Ta på sterila handskar.
Vid behov omorganisera det sterila materialet.
11. Ta tag i kateteränden med en spritindränkt kompress, tvätta med fem
till sju kompresser utifrån och in till sammankopplingen. Tvätta med
fem till sju kompresser från sammankopplingen till magen. Tvätta med
fem till sju kompresser från kateterutgången och ut, dela in magen i
”tårtbitar”.
12. Lägg steril duk under kateterutgången och lägg ned PD-katetern.
13. Sätt den skodda peangen på den innersta delen av katetern.
14. Byt sterila handskar.
15. Uppmana patient att vara tyst.
16. Skruva bort kateterförlängningen från katetern.
17. Ta en kompress och torka runt den mörkblå delen i ca 10 sek, ta sedan
en ny kompress och upprepa proceduren två gånger till. Låt lufttorka.
18. Anslut den nya kateterförlängningen med katetern och se till att den
sitter ihop ordentligt.
19. Stäng aggregatet.
20. Ta bort peang och den sterila duken.
21. Lägg om PD-katetern med kompress och förband.
22. Byt plasthylsan på kateterförlängningen till en desinfektionshylsa.
23. Dokumentera utfört aggregatbyte i journalen.

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

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2022-02-28
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