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Ilomedininfusion, rutin i samband med
Gäller för: Reumatologmottagningen Växjö

Förberedelser på reumamottagningen
1. Läkaren ger en första information om behandlingen i samband med
läkarbesök.
2. Läkaren ordinerar Ilomedininfusion i Cosmic.
Förberedelser på dagvården inför Ilomedinbehandling
Sjuksköterska tar kontakt med patienten och bokar tid för Ilomedinbehandling.
Informerar om hur lång tid behandlingen tar och om provtagning. Skickar kallelse
samt gör notering i konsultläkarens tidbok.
1. Patienten uppmanas ta prover: reuma bas 3 - 7 dagar före behandling.
2. Kontrollera provsvar. Om något är avvikande tar sjuksköterska kontakt med
patienten för att förhöra sig om allmäntillstånd och eventuella
infektionstecken. Därefter kontaktar sjuksköterska konsultläkaren.
Förberedelser och administrering av Ilomedininfusion
1. Läkaren träffar patienten på dagvården vid första infusionstillfället.
2. Förbered patienten inför infusion med perifer venkateter.
3. Mät blodtryck, puls och temp. Kontroller, start och ändring av
infusionshastigheten skrivs på arbetsblad/övervakning vid
Ilomedinbehandling.
4. Ilomedin 20 mikrogram/ml: 2,5 ml blandas i 247,5 ml NaCl 9 mg/ml = 0,2
mikrogram/ml.
5. Puls och blodtryck mäts var 30:e minut i samband med ökning av
infusionshastigheten. Vanlig startdos är 10 ml/timme till normalviktig
patient. Individuell ökning av infusionshastigheten med 5 - 10 ml/timme.
Infusionen ges under max 6 timmar i 3 dagar.
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6. Patienten observeras under infusionstiden med tanke på eventuella
biverkningar. Vanliga biverkningar är huvudvärk, blodtrycksfall,
värmekänsla, ansiktsrodnad och illamående.
7. Boka patienten för nästa behandlingsperiod om 4 veckor och beställ reuma
bas-prover. Behandlingsperioden varar under vinterhalvåret enligt
läkarordination.
8. Vid infusionstillfället i mars/april kontaktas PAL för fortsatt uppföljning.

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