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Att förbereda en Infusion och 
göra tillsatser

Sprita händerna

Utrustning

Ordinationshandling, infusion, infusionsaggregat, ev. tillsatser, 
etikett

Spruta, kanyler, trevägskran

Sprit, kompresser och avfallsburk

Förbered ev tillsats. Låt ampullen stå stadigt mot underlaget när 
du perforerar membranet. Anpassa sprutstorleken till mängden 
läkemedel.
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Dra upp ordinerad mängd läkemedel. För att underlätta vid 
uppdragning av läkemedel ur plastampull, använd handgrepp 
som på bilden.

Byt till ny kanyl.

Öppna ytterförpackningen till infusionen.
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Vrid eller vicka bort förslutningen till den minsta öppningen alt 
den med pil inåt.

Injicera tillsatsen.

Fyll i etiketten.
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Klistra fast etiketten så att påsens innehållsförteckning inte döljs.

Öppna infusionsaggregatet enl markering. Om infusionen är i 
glasflaska – tänk på att ha aggregat med luftning.

Dra ner hela slangklämman några cm på slangen.
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Stäng slangklämman genom att dra det vita hjulet ända ner.

Vrid eller vicka bort proppen till den stora öppningen/den 
med pil utåt.

Tag bort skyddet på aggregatets instickstagg.
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Håll stadigt i infusionsslang + påsens hals när du för in 
aggregatet med en vridande rörelse. Tänk på att arbeta 
aseptiskt!

Häng upp påsen.

Fyll droppkammaren genom att klämma ihop den och släppa 
efter. Fyll upp till strecket.
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Öppna slangklämman och fyll upp hela slangen. Se till 
att det inte finns några luftbubblor.

Fäst slangens nederdel i slangklämmans kant.

Fyll trevägskranen med NaCl.
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Koppla ihop trevägskranen med infusionen. Stäng mot 
patienten när du är klar.

Kontrollera patientens id och gör förnyad kontroll av 
infusionen och dess tillsats mot ordinationshandlingen.

Använd handskar.

Ha alltid trevägskranen stängd in till patienten när du 
kopplar på infusionen.

Avlägsna den vita proppen genom att vrida på den.
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Fixera pvk´n och stäng av kärlet för att undvika 
blödning. Koppla på infusionsslangen.

Stäng trevägskranen mot droppet och spola igenom 
pvk´n med 3-5 ml NaCl.

Justera dropptakten genom att räkna antal droppar/min i 
droppkammaren.
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Observationer o kontroller

Observera patienten och pvk´n med 
jämna mellanrum
Kontrollera dropptakten med jämna 
mellanrummellanrum
Efter avslutad infusion – dokumentera 
tidpunkt på ordinationshandlingen


