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Maj. Fredag morgon

Patienten (ASA klass 3) ska
operera kotmetastas i bukläge.
Rutin är att lägga centralinfart
vid denna typ av kirurgi.

ca kl 8.00

ca kl 8.30

ca kl 8.55

ca kl 9.00

ca kl 9.05

ca kl 9.06

ca kl 9.10

1.
Anestesibord är
uppdukat för
centralinfart. Sekalon är
framdukat av ansvarig
ane- läkare.

2.
Patienten sövs
komplikationsfritt i
ryggläge.

3.
Med hjälp av
ultraljud identifieras
den stora högra
halsvenen där
Sekalon katetern
ska placeras. Vena
jugularis interna dx.

4.
Ultraljudslett stick
med Sekalon i vad
som uppfattas den
stora högra
halsvenen.

5.
Det kommer
pulserande blod ut
ur Sekalonen.

6.
Med hjälp av ledare
i Sekalonen och
ultraljud kan man
konstatera att
katetern ligger i
artär.

7.
Suturering a
Sekalon för
förhindra
lägesföränd
katetern. Be
immobilisera
och hals.

På avdelningen
brukar man lägga
Sekalon kateter som
central infart vid
operationer i
bukläge.

Central infart
behövs vid bukläge
om patienten under
operationen
behöver
blodtryckshöjande
infusion, armarna är
inbäddade samt vid
risk för blödning.

Sekalonen hamnar i
artär. Arteria
subclavia dx.

Vid sticket gick katetern
genom venen och in i
artären.

Det var en lätt venträff.
Venen beskrivs som
välfylld och
ultraljudsbilden var bra.

Nålspetsen sågs
medlulltraljud under
hela förloppet

Utbildning & kompetens
Artärträff vid central infart är en
beskriven komplikation.
Med största sannolikhet har
nålspetsen gått genom ven och artär
innan katetern fördes in i kärlet.

Använda standard cvk ( tex en- lumen)
istället för direkt stick cvk (Sekalon)
där det kan vara svårare att identifiera
nålspets.

Kollega tillkallas som
verifierar artärläge av
Sekalon. Insticksställe
för sekalon är icke
komprimerbart nedom
första revbenet (arteria
subclavia).

av
att

dring av
eslut att
a huvud

ca kl 9.10 - 10.00

ca kl 11.30

ca kl 11.45 - 12.10

ca kl 12.10 - 14.45

Kl 15.30

Dagen efter, lördag
ca 10.25

söndag

8.
Kontakt tas med
kärlkirurgjour. Beslut
om kärlröntgen (DT
angio) tas och remiss
skrivs för borttagande
av Sekalon.
Huvudoperatör
beslutar om att skjuta
upp den planerade
operationen.

9.
Transport till DT.

10.
DT angio utförs.

11.
Väntar på
intensivvårdsplats.

12.
Patienten tas till
intensivvårdsavdelni
ng och hålls sövd
tills Sekalon kan tas
bort nästa dag.

13.
Kärlkirurgisk åtgärd
på operationssal för
att avlägsna
Sekalonen. Via
kateter i arm artär
(a. brachialis) förs
kateter in för att
kunna täta
eventuellt hål i a.
subclavia (där
Sekalonen var
placerad). Efter
ingreppet sker
handkompression
över insticksstället i
både hals och
armvecket.

14.
Ny kärlkirurgisk
operation utförs för
att avlägsna
blodpropp i höger
arm (a. brachialis).

DT visar att katetern
ligger arteriellt med
spetsen i
aortabågen.

Kärlkirurg bedömer
att katetern behöver
tas bort med
anestesiberedskap.
Enligt anteckning i
orbit ska
operationen
planeras in efter
sommaren.

På intensivvården vårdas
sövda patienter. För att
minimera risken att
blödning uppstår vid
lägesförändring vill man
hålla patienten fortsatt sövd
och immobiliserad tills dess
att Sekalon katetern
avlägsnats.

Flera larm inkommer
till sjukhuset.Vilket
leder till att kärloperationen inte
utförs förrän dagen
efter.

När patienten
lämnade operation
och transporterades
till DT. fanns en
tillgänglig iva plats
till patienten.

Iva platsen som fanns innan transporten
är inte tillgänglig längre efter DT. Man får
då vänta på en ny iva plats. Eftersom
uppgifter lämnats från operation att
operationssalen används av annan
akutpatient transporteras patienten inte
tillbaka till operation under väntetiden på
iva platsen.

Puls saknas i höger arm
från armbågsvecket.

Enligt journalanteckning
bedömning att blodproppen beror
antingen på embolisering från
CVK- kat i samband med att den
dragits eller trombos lokalt som
följd av punktion och efterföljande
kompression.

Utfall

Patientens operation ställs in.
Patienten bibehålls sövd till dess att
den centrala infarten tas bort nästa
dag. Utfall blir förlängd anestesitid och
efterföljande kärlkirurgiska ingrepp.
Primär operation utförs ca 3 månader
senare (efter sommaren).

