A K I M B E R LY- C L A R K H E A LT H C A R E C O M PA N Y

ON-Q* Catheter
Patient Guidelines

ON-Q* Kateter

v Riktlinjer För Patient

BESKRIVNING: Katetern är en smal slang nära hudsnittet som är kopplad till din
infusionspump. Katetern kan vara guldfärgad eller genomskinlig.

AVLÄGSNANDE AV KATETER
Om läkaren har instruerat dig att avlägsna katetern följer
du anvisningarna och tänker på dessa viktiga steg:†
• Avlägsna förbandet som täcker kateterstället.
• Ta bort alla självhäftande remsor från huden.
• Fatta tag i katetern nära huden och dra varsamt i
katetern. Det ska gå lätt och vara smärtfritt att avlägsna
den. Vid avlägsnandet får du inte rycka eller dra snabbt.
Om det är svårt att ta ut den eller om den töjs ska du
SLUTA. Kontakta läkare. Kontinuerlig dragning kan
orsaka att katetern går sönder.
• Skär inte och dra inte hårt när du ska avlägsna katetern.
•  VARNING: När du avlägsnat katetern ska du söka
efter den svarta markeringen på kateterspetsen för att
säkerställa att hela katetern avlägsnats. Kontakta läkare
om du inte kan se någon svart markering.
• Placera ett bandage över kateterstället enligt läkares
instruktion.
†

Om du har mer än en kateter ska du upprepa samma steg
för det andra kateterstället.

Svart markering vid
kateterspetsen
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VARNING: Följande symptom eller situationer kan utgöra ett allvarligt medicinskt tillstånd. Stäng
klämman på pumpslangen omedelbart och kontakta din läkare för att förhindra allvarlig patientskada.
❑ Förvärrad smärta
❑ Rodnad, värme, läckage eller häftig blödning från kateterstället
❑ Smärta, svullnad eller ett stort blåmärke runt kateterstället
❑ Yrsel, virrighet
❑ Dimsyn
❑ Ringningar eller surr i öronen
❑ Metallsmak i munnen
❑ Känsellöshet och/eller stickande känsla runt mun, fingrar eller tår
❑ Sömnighet
❑ Förvirring
❑ Andra biverkningar:
KÄNSELLÖSHET
Var medveten om att du kan erfara känsellöshet runt stället för det kirurgiska ingreppet. Om så är fallet ska du
vidta lämpliga åtgärder för att undvika skador. Iaktta försiktighet när varma eller kalla föremål placeras på en
känslolös extremitet.
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Återanvänds inte.
• Skydda pumpen och kateterstället från vatten enligt läkares instruktioner.

För mer information, ring +1.949.206.2700 • 1.800.444.2728 eller gå in på
www.myON-Q.com för vår nyaste produktinformation.
Rx only = Obs! Federal amerikansk lag tillåter endast att denna apparat säljs av eller på ordination av läkare. *Registrerat varumärke eller varumärke som tillhör
Kimberly-Clark Worldwide, Inc. eller dess dotterbolag. © 2010 KCWW. Alla rättigheter förbehållna/Eftertryck förbjudes.
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