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Vården av roten på Peritoneal dialyskatetern(Pd)
Pd-katetern installeras i operationssalen och patienten inskrivs som dagpatient på
avdelning 10. Katetern skall fästas på huden direkt efter installeringen i samma
riktning som tunneln med hjälp av en ankartejp så att katetern är ordentligt fixerad.
Katetern borde förbli orörlig i ett dygn, så att ändan av katetern kan fästa. Med
kateterns instickställe menas stället där katetern kommer ut. Ett rent kateter minskar
infektioner vid instickställe men också risken för bukhinneinflammation, peritonit.
Efter ett dygn från operationen öppnas bandagen. Ifall det finns blod/sekret vi
instickstället rengörs det med sprit, om det ser rent ut används vanlig koksaltlösning.
Före utskrivningen från avdelningen kommer patienten till njurskötarens mottagning
eller så kommer skötaren till avdelningen för att se hur instickstället ser ut. Skötaren
undersöker så att katetern är sakligt fixerad med ankartejp och en skyddande
kompress.

När patienten hemförlåvas visar man hur bandagen byts och patienten ges en tid till
njurskötaren för

kontroll av katetern. Patienten påminns hur viktigt det är med

ankartejpen och berättar om 10kg lyftbegränsning i två månader efter operationen.
Ifall det finns stygn vid instickstället, tas de bort enligt avdelningens instruktioner,
normalt 10 dagar efter ingreppet.

Patienten får veta att det är tillåtet att fara i
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duschen men så länge stygnen sitter kvar bör katetern skyddas. Efter att stygnen
tagits bort behöver katetern inte längre skyddas.
Katetern bör hänga nedåt, fixerad med ankartejp, så att smutsvattnet inte kommer
till instickstället. Bastubad samt simning är tillåtet när instickstället har läkt ordentligt
och stygnen tagits bort. Katetern bör dock skyddas bra.
Ifall det bildas sk. överväxt av huden vid instickstället kan det avlägsnas med lapis
penna. Då bör man komma ihåg att det omringade huden bör skyddas med sinksalva,
så att den friska huden inte skadas.
Tecken på infektion vid instickstället: Rodnad, smärta/ömhet, utsöndring. I dessa
fall bör njurpolikliniken kontaktas omgående
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Vården av Pd-kateterns instickställe
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