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Kontroll av använt material postoperativt/efter
suturering
Faktaägare:
Vid operativa ingrepp i vulva och/eller vagina ska alltid en kontrollräkning göras av det materiel som används.
Det handlar i första hand om nålar, kompresser och tork men även om
instrument.
Ansvaret för att registrera det materiel som framtagits åvilar den som öppnar
förpackningen. Det är då viktigt att man registrerar både antalet öppnade
förpackningar och antalet enheter i varje förpackning.
Vid ingreppets avslutning är det operatörens ansvar att se till att kontrollräkning
sker så att inget oönskat materiel har kvarlämnats vid det operativa ingreppet.
Om det är flera operatörer inblandade är det den operatör som gör det avslutande
ingreppet som är ansvarig för att kontrollräkning sker.
Att kontrollräkning har skett och resultatet av denna ska antecknas i journalen.
För att möjliggöra räkning av kompresser och tork är det viktigt att dessa
efter användning placeras på ett sådant sätt att de lätt kan räknas efter ingreppet.
Den som öppnar förpackningarna (oftast barnundersköterska) är således den som
ansvarar för hur mycket materiel som har tillhandahållits. Operatören har ansvaret
att kontrollräkna att materiel som finns kvar efter ingreppet överensstämmer med
det antal som har tillhandahållits under ingreppet.
För att underlätta denna rutin ska ett protokoll användas där det tydligt anges
vilka förpackningar som har öppnats och hur många enheter som ingår i varje
förpackning. Det kan också underlätta om man sparar originalförpackningen tills
efter ingreppet är avslutat.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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