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Suprapubisk blåsfistel – vuxen patient (PM för
gastro/uro/thoraxradiologi)
Utförs primärt via urologkliniken i Malmö
Rutiner om ingreppet utförs i Lund:
Kontraindikationer att beakta






Uttalad blödningsbenägenhet eller antikoagulantiabehandling se
Antikoagulantiarutiner inför interventionella ingrepp vid BoF.
Kontrastmedelsöverkänslighet, se Premedicinering vid känd
kontrastmedelsöverkänslighet, vuxna BOF eller
Premedicinering vid känd kontrastmedelsöverkänslighet, barn BOF.
Njurfunktionsnedsättning och/eller pågående medicinering med Metformin se
Röntgen- och MR-undersökningar med intravaskulära kontrastmedel - för remittenter.
Graviditet (relativ kontraindikation)

Förberedelser








Patienten ska vara fastande 4 timmar innan ingreppet.
Patienten ska vara försedd med PVK.
Pat ska ha KAD.
Provtagning – se nedan.
Premedicinering ordineras av patientansvarig läkare
Om patienten inte är inneliggande på Skånes universitetssjukhus i Lund ska
remittenten ombesörja att vårdplats finns på någon avdelning i Lund inför
ingreppet och för eftervården.

Provtagning
Före intervention: Trombocyter, APT-tid, PK och kreatinin. Svar ska finnas tillgängliga när
patienten kommer till ingreppet.
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Medicinering
Stående medicinering: Ges enligt tidigare ordination.

Omvårdnad
Före: Klädsel: patientkläder. Patienten ska vara nyduschad.
Med till röntgen: Eventuell överkänslighet och eventuell uppgift om beslut om
begränsningar gällande HLR och IVA ska anges. Patienten transporteras i säng.

Uppdukning
Pecutanset
Ultraljudsset
Ev Chibanål
Ev dilatatorer 8-9-10-12-14 F
T ex Suprapubisk kateterset 12 (eller 14Ch) – fås från urologmottagningen
Glyco-Block tas upp på ordination av läkare.
För NaCl-injektion i urinblåsan värms 500 ml NaCl till rumstemperatur och blandas med 50
ml Visipaque 270 mg/ml. Denna blandning injiceras i KAD via sugslang med nippel när
läkare säger till.
Kontrastmedel Visipaque 270 mgI/ml

Utförande
Med hjälp av ultraljud (eller genomlysning) punkteras urinblåsan antingen med Chibanål eller
finnål eller i vissa fall direkt med nålen som tillhör katetersetet.
För att underlätta punktionen fylls blåsan på med kroppstemperad NaCl-blandning (50 ml
Visipaque 270 mg/ml + 500 ml NaCl) via befintlig KAD.
Under genomlysning insprutas kontrast och ledare förs in i blåsan.
Kanalen dilateras och en suprapubisk kateter förs in. Ballongen blåses upp med GlycoBlock.
Mängden Glyco-Block noteras i journalen.

Eftervård
Katetern fixeras och kopplas mot Uribag. Patienten överförs till vårdavdelning. Sängläge 4
timmar.
Katetern spolas enligt ordination från radiolog.
Om katetern dras ut accidentiellt, ska Angioröntgen på Akutröntgen/Gastro-urothoraxröntgen kontaktas omgående, för att underlätta ny kateterinsättning.
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