
sv ewimed dränageset, 2000 ml 
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innehåller eller saknar DEHP steriliserad med etylenoxid

innehåller ingen naturlatex får inte återanvändas

40 °C

1 °C

temperaturbegränsning  använd inte om förpack ningen är 
skadad

fri från pyrogen får inte omsteriliseras

 vänligen läs  bruksanvisningen hållbarhet

Förklaring av symbolerna
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Datum Volym (ml) Notiser

Dränageprotokoll
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ewimed dränagepåse

 munstycke  heimlichventil*

 slangklämma 
dränagepåse
material: PVC (DEHP*)

 dränageslang

(*) begreppsförklaring i ordlistan

Produktöversikt
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förbandsmaterial set

 1 × s jälvhäftande förband  4 × kompresser

 1 ×  skumgummiplatta med slits  3 × spritkompresser

 1 ×  drainova® silikonlock (9060)  1 par sterila handskar (PVC)

 1 × nödfallsklämma

Alcohol Pad
70% Isopropylen Alcohol

For Disinfection Use

Alcohol Pad
70% Isopropylen Alcohol

For Disinfection Use

Alcohol Pad
70% Isopropylen Alcohol

For Disinfection Use
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Du bör ha blivit informerad av sjuksköterska, läkare eller utbildningspersonal från fenik om hur delarna i 
detta set används på ett korrekt sätt. Vänligen fråga din läkare eller sjuksköterska om du har svårigheter 
eller frågor angående hur man dränerar vätskan.

Läs igenom hela bruksanvisningen grundligt innan du använder dränagesetet för att tappa ur 
vätskan.

Har ni frågor eller behöver ni hjälp?
Ta kontakt med oss:

SE:  +46 825 1169 
info@fenik.se
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PleurX™ kateter
PleurX™ katetern används för att tappa vätska ur bröstkorgen (pleuravätska*) eller ur bukhålan  (ascites*).
Läkaren har implanterat en PleurX™ kateter så att du själv ska kunna tappa ur pleuravätska* eller  ascites* 
vid behov hemma och slippa upprepade ingrepp på sjukhus. 
Den delen av katetern som är placerad i kroppen har flera hål, genom vilka vätskan kommer in i  katetern 
och på så sätt kan dräneras. Polyestermanschetten placeras vid implantationen i en tunnel under huden 
för att skydda mot infektioner. Säkerhetsventilen i slutet av den synliga delen av katetern är generellt 
stängd och förhindrar att vätska läcker ut eller att luft kommer in. 

inre del yttre del

öppningar (hål) polyestermanschett säkerhetsventil

Bild: Illustration över PleurX™ katetern

När vätska inte dräneras sätts ett ventillock på säkerhetsventilen, eller tryck på ett drainova® silikonlock, 
så att ventilen skyddas mot smuts och skador. 
Använd PleurX™ dränageset eller ewimed dränageset för dränage, då dessa set är optimalt anpassade för 
säkerhetsventilen.

ewimed dränageset
ewimed dränageset innehåller sterilt material som behövs för säkert och enkelt dränage av vätska 
med PleurX™ katetern.

Påsen som ingår i ewimed dränageset kallas hädanefter för ”dränagepåse”.

Alla komponenter i setet är CE märkta och steriliserade med etylenoxidgas (se enskilda förpack ningar).

Dessutom rekommenderar vi följande vid dränage: 
• alkoholbaserad huddesinfektionsspray
• handdesinfektionsmedel
• osterila engångshandskar
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Säkerhetsåtgärder 
Allmänna 

Använd inte produkten om:
• sterilförpackningen / avdelningsförpackningen / kartongen är skadad
• produkten är skadad
• förfallsdatumet har gått ut

Materialet i detta set är förbrukningsmaterial och får endast användas en gång!
ewimed dränageset levereras sterila, vilket säkerställs genom lämpliga kvalitetskontroller. Sekret-
påsarna får inte omsteriliseras. Produkten får endast användas en gång. Återanvändning kan leda till 
korskontaminering. ewimed ansvarar inte för återanvända eller omsteriliserade produkter, eller för 
produkter som tas ur skadade förpackningar.

Dränage ur bröstkorgen
Följ läkares anvisningar gällande mängden vätska som ska dräneras. ewimed rekommenderar att inte 
tappa mer än 1000 ml vätska per dag. Att tappa större mängder får endast göras på ordination av medi-
cinskt ansvarig läkare. Det kan hända att man känner en lätt  smärta under dränaget. Skulle denna bli för 
stark kan slangklämman på dränageslangen stängas för att avbryta flödet ett litet tag. 
Möjliga komplikationer vid återkommande dränage av pleuravätska* är bl a pneumothorax*, åter-
expansions-lungödem*, hypotension*, cirkulationskollaps*, septabildning* i bröstkorgen och infektion.

Dränage ur bukhålan
Följ läkares anvisningar gällande mängden vätska som ska dräneras. ewimed rekommenderar att inte 
tappa mer än 2000 ml vätska per dag. Att tappa större mängder får endast göras på ordination av medi-
cinskt ansvarig läkare. Det kan hända att man känner en lätt smärta under dränaget. Skulle denna bli för 
stark kan slangklämman på dränageslangen stängas för att avbryta flödet ett litet tag. 
Möjliga komplikationer vid återkommande dränage av ascites* är bl a hypotension*, cirkulations-
kollaps*, elektrolytisk obalans*, proteinförlust*, hepatorenalt syndrom*, läckage av ascitesvätska* 
genom incisionerna*, peritonit*, septabildning* i peritonealhålan* och infektion.

Dränagepåsens position under dränage
Se till att dränagepåsen alltid placeras lägre än kateterns utgångsställe under dränage  eftersom väts-
kan tappas genom tyngdkraft.

Rengöring / desinfektion vid kontaminering
Om vätska läcker ut bör huden rengöras med vatten och tvål. För ytor används ett lämpligt rengörings-
medel eller desinfektionsmedel.

ewimed dränageset innehåller DEHP*
Fördelen med behandling uppväger den ytterst lilla risken för ftalatexponering*.

Spritkompresserna fattar lätt eld
Håll kompresserna på avstånd från öppen eld.
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Säkerhetsåtgärder
I kombination med PleurX™ kateter

Skär aldrig av katetern eller säkerhetsventilen. 
Om säkerhetsventilens funktion inte längre är garanterad, eller om säkerhetsventilen av misstag har 
skurits av eller inte längre sitter på katetern, gör du så här:

a. Tryck ihop katetern hårt med fingrarna.
b.  Håll med den andra handen isär nödfallsklämman så att katetern kan föras in i den öppna delen 

av klämman.
c. För katetern hela vägen in i den smala delen av klämman.
d. Kontakta genast din läkare.

ba c

Använd endast originaltillbehör.
Endast passande originaltillbehör får anslutas till katetern. Ingenting annat än det för detta ändamål 
speciellt utvecklade munstycket får föras in i säkerhetsventilen, då ventilen annars kan skadas. Ej fack-
mässigt handhavande kan leda till att luft kommer in i kroppen eller att vätska läcker ut.

Håll säkerhetsventilen på PleurX™ katetern ren och munstycket på dränage
slangen sterilt.
Se upp så att de inte kommer i kontakt med osterila föremål för att undvika kontaminering eller neds-
mutsning. Säkerhetsventilen måste desinficeras före varje dränage.

Säkerställ att säkerhetsventilen på PleurX™ katetern och munstycket på 
dränage slangen är ordentligt förbundna med varandra under dränaget. 
Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att säkerställa att dränageslangen 
inte utsätts för ryck eller drag.
Använd steril teknik när munstycket kopplas till säkerhetsventilen och säkerställ att kopp lingen är 
ordent ligt kopplad. Om kopplingen råkar lossna kan det leda till kontaminering. I detta fall ska säkerhets-
ventilen desinficeras med en ny spritkompress och dränage materialet som har lossnat ska slängas. För 
att fortsätta dränera vätska måste ett nytt sterilt dränageset användas. 
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Säkerhetsåtgärder
Vätskan ska dräneras enligt läkares ordination med ett ewimed dränageset. Har du ingen ordination 
från läkare för dränageintervall eller dränagevolym så kan du få en rekommendation vid utbildningen.

1. Förbered en ren, fri arbetsyta på ett bord eller på en annan jämn yta.

OBS: Ställ gärna fram en behållare för hushållsavfall att slänga använt material i.

2. Desinficera händerna. Dessutom rekommenderar vi att först tvätta händerna noggrant.
3. Ta på de osterila engångshandskarna.
4.  Ta av förbandet runt katetern. Lossa försiktigt förbandets ena hörn och dra därefter långsamt av 

förbandet från huden. Se upp så att du inte råkar dra i katetern av misstag.

OBS: Kontakta läkare om huden vid kateterns utgångsställe, eller vid hudstygnen, är svullen, har 
en synbar rodnad eller är täckt med vätska.

5. Ta av engångshandskarna och desinficera dina händer på nytt.
6. Öppna den sterila förpackningen med ewimed dränageset.
7.  Öppna förbandsmaterialsetet genom att dra isär de båda sidorna på påsen uppifrån. Lägg det 

självhäftande förbandet åt sidan.

Genomförande 
1.  Lägg förbandsmaterialsetet med fliken uppåt på arbetsytan. Vik försiktigt ut den blå sterilduken. 

Låt innehållet ligga kvar på duken. 
  Artiklarna i förbandsmaterialsetet är sterila och får inte komma i kontakt med osterila föremål.
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2.  Ta tag i handskarna i den uppvikta delen och ta på dem enligt bilden. Båda handskarna passar 
för båda händer. Se upp så att utsidan av handskarna inte kommer i kontakt med osterila föremål 
som t ex hud eller kläder.

❶

❷

 2.1.  Riv upp förpackningarna till spritkompresserna på den ena sidan. Ta inte ut spritkompres-
serna ur förpackningen. Öppna varje förpackning på ett sådant sätt att du senare kan föra 
förpackningen över säkerhetsventilen. Lägg tillbaka de förberedda spritkompresserna på 
kanten av den blå sterilduken.

3.  Ta av ett drainova® silikonlock eller ett PleurX™ ventillock:
• drainova® silikonlock:

  Håll i kateterns säkerhetsventil och dra försiktigt av drainova® silikonlocket. Släng locket.

• PleurX™ ventillock:
   Håll i kateterns säkerhetsventil och vrid PleurX™ ventillock moturs und dra försiktigt av det. 

Släng locket. 

4.  Stoppa ner säkerhetsventilen i en förberedd spritkompressförpackning och rengör säkerhets-
ventilen genom lätt roterande rörelser. Lämna kvar säkerhetsventilen i förpackningen under 
steg 5 och 6.
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5.  Öppna förpackningen till dränagepåsen och ta ut denna. 
  Dränagepåsen i förpackningen är steril. Det är viktigt att munstycket på dränageslangen 

 förblir sterilt. Lägg dränagepåsen bredvid den blå sterilduken och håll kvar med en hand bakom 
mun stycket. Stäng slangklämman på dränageslangen fullständigt med den andra handen.

KLICK

6.  Håll kvar med en hand bakom munstycket och dra försiktigt av munstycksskyddet.

 6.1.  Ta bort förpackningen med spritkompressen från säkerhetsventilen och för in munstycket 
i säkerhetsventilen. Säkerställ att ventilen och munstycket är ordentligt förbundna med 
varandra under dränaget. Man hör och känner ett klick.

KLICK

7.  Håll dränagepåsen minst lägre än kateterns utgångsställe eftersom dränage sker genom tyngd-
kraft.

8.  Öppna slangklämman på dränageslangen så att dränaget kan börja.

OBS: Vätskan kan flyta långsammare eller sluta rinna om:
• vätskan nästan är helt dränerad
• vätskan har en hög viskositet
• säkerhetsventilen på katetern är igentäppt av en koagel eller fibrintråd

Ytterligare information om hur man hanterar ett sådant fall hittar du i rubriken "vanliga frågor och 
svar" på sidan 16.
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9.  När den från läkare rekommenderade dränagemängden är uppnådd avslutas dränaget genom 
att stänga slangklämman. Mängden vätska som har dränerats kan föras in i tabellen "dränage-
protokoll" på sidan 3.

KLICK

Avslutande åtgärder
1.  Öppna förpackningen till drainova® silikonlocket och låt locket falla ner på den blå sterilduken.

2.  Ta dränageslangen i en hand och säkerhetsventilen i den andra handen. Dra ut munstyc ket ur 
ventilen med en stadig, jämn rörelse. Lägg dränageslangen åt sidan.

3.  Rengör säkerhetsventilen under ca. 30 sekunder med en spritkompress och släng sedan sprit-
kompressen.

4.  Tryck på det nya sterila silikonlocket så att det sitter fast på kateterns säkerhetsventil. Locket 
hålls på plats utan att det behöver låsas fast.
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Sätta på ett nytt förband
1.  Rengör huden runt kateterns utgångsställe med den alkoholbaserade huddesinfek tionssprayen. 

Om såret är läkt och stygnen är tagna går det bra att använda en spritkompress istället. Se till att 
kateterns utgångsställe och huden runt katetern är helt torr innan du sätter på ett nytt förband.

Desinfektion vid pleura Desinfektion vid ascites

2. Placera skumgummiplattan så att slitsen omger katetern.

3. Rulla upp katetern och lägg den mot skumgummiplattan.

4. Täck katetern med kompresser.

5. Ta av båda handskarna.
6.   Det självhäftande förbandet består av tre lager
 I. Tvådelat skyddspapper (utan text)
 II. Självhäftande filmförband (färglöst)
 III. Textat skyddspapper.
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7. Frilägg den självhäftande ytan genom att dra bort det textade skyddspappret.

8. Centrera förbandet över kompresserna och tryck fast det på huden runt om.

9. Ta bort mittdelen av skyddspappret utan text från förbandet.

10.  Ta försiktigt av ramen av skyddspapper utan text från förbandet och jämna till hela det själv-
häftande filmförbandet från mitten ut mot kanterna.

OBS: Släng förbandsmaterialet enligt lokala 
bestämmelser.
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Tömma dränagepåsen
1.  Klipp av en hörna av dränagepåsen med en sax och töm ut innehållet i toaletten.

OBS: Använda produkter och vätska kan möjligen innebära biologiska risker. Vänligen beakta där-
för lokala och nationella avfallsföreskrifter för använda produkter och vätska.

2.  Placera dränagepåsen i en plastpåse, förslut denna ordentligt och släng den enligt lokala be-
stämmelser.

Vanliga frågor och svar
När kan stygnen tas bort?
Hudstygnen kan tas bort efter 7 – 10 dagar. Fixeringsstygnen bör inte dras förrän efter 30 dagar.

Hur ofta måste jag dränera vätska?
Vätskan bör dräneras med ett dränageset enligt läkares ordination, vanligen varje eller varannan dag. 
Fråga din läkare om du vill dränera vätska oftare eller mer sällan.
ewimed rekommenderar att tappa maximalt 1000 ml vätska ur bröstkorgen.
ewimed rekommenderar att tappa maximalt 2000 ml vätska ur bukhålan.
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Vad ska jag göra om jag fortfarande känner mig andfådd efter dränage?
Ta kontakt med din läkare om du fortfarande känner dig andfådd efter lyckat dränage av vätska ur 
bröstkorgen eller bukhålan.

Vad gör jag om mängden vätska minskar eller om jag inte kan dränera vätska 
alls längre?
Det finns två möjliga orsaker till att detta händer:
1.  Om mängden vätska avviker mycket från den vanliga mängden vätska, eller om inte vätska alls 

kan dräneras, är det möjligen stopp i PleurX™ katetern, eller det sitter en fibrintråd i munstycket 
och förhindrar dränage. Försök att få loss stoppet genom att trycka ihop PleurX™ katetern och 
dra längs katetern.

  Om detta inte lyckas bör du vända dig till din läkare eller kontakta företagets kontor (se kontakt-
uppgifter på sidan 6).

2.  Om mängden vätska minskar kontinuerligt och du inte har besvär eller viktökning är det möjligt 
att det inte bildas någon vätska längre. Konsultera med din läkare hur ni ska göra nu.

Kan jag duscha eller bada med katetern?
Om katetern är helt och korrekt täckt med det självhäftande förbandet kan du duscha. Om kompres-
serna ändå blir våta vid duschen tar du bort förbandet, rengör och torkar området och sätter på ett 
nytt förband. Katetern får inte doppas under vatten i ett badkar eller i en pool. Direktkontakt mellan 
säkerhetsventilen och bad- eller duschvatten ska undvikas.
Tips: Vi rekommenderar att duscha före dränage / förbandsbyte så att förbandet kan bytas strax efteråt 
om det skulle bli blött.

Vad gör jag om PleurX™ katetern dras ut av misstag?
PleurX™ katetern bör växa fast i den subcutana* vävnaden med hjälp av polyestermanschetten. Om 
katetern dras ut av misstag och manschetten är synlig ska kateterns utgångsställe täckas med ett ste-
rilt förband och sjukhuset som implanterade katetern ska kontaktas.

Hur vet jag om jag har en infektion?
Informera genast läkare om du har smärtor, hudrodnad (erytem*), kännbar värme, svullnad (ödem*), 
feber eller vätska runt katetern då detta kan vara tecken på en infektion.
Om färgen på vätskan ändras kontaktas också läkare.
Rodnad och lätt smärta kan förväntas en kort tid efter implantation, men det bör inte kvarstå eller 
förvärras.
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Garanti
ewimed garanterar att denna medicinska produkt är fri från material- och tillverkningsfel. Inga andra 
garantier, uttryckliga eller underförstådda, ges, inklusive och utan begränsning alla garantier gällande 
säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. En kvalificerad läkare bedömer om denna medicinska 
produkt är lämplig för ett kirurgiskt ingrepp. ewimed ansvarar inte för eventuella biverkningar eller 
följeskador.

Returer och kreditnotor
Endast originalförpackade (oöppnade, oskadade och omärkta) kartonger med dränageset kan 
returneras och krediteras.

Ordlista
Ascites vätska som bildas i abdomen (buken)

DEHP mjukgörare i plast

Elektrolytisk 
 obalans

störning av den normala nivån av vissa kemiska substanser (t ex natrium, 
kalium, kalcium) i blodet eller i kroppsceller

Erytem hudrodnad

Hemlichventil backventil för förhöjd patientsäkerhet

Hypotension lågt blodtryck

Hepatorenalt 
syndrom

minskad njurfunktion

Incision hudsnitt vid operation t ex för kateterimplantation

Cirkulationskollaps tillfällig medvetslöshet

Ödem svullnad orsakad av vätskeansamling

Pleuravätska vätska i lungsäcken

Pneumothorax luft i utrymmet mellan lungan och bröstväggen

Peritonealhåla del av bukhålan
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Peritonit infektion i peritoneum (bukhinneinflammation)

Ftalat mjukgörare (t ex DEHP)

Ftalatexponering komma i kontakt med ftalater

Proteinförlust reducering av proteinmängden i blodet

Återexpansions 
lungödem

ackumulering av vätska i lungvävnaden förorsakad av en plötslig 
 expansion av den tidigare hoptryckta lungan; akut andnöd

Septabildning
sammanbindande vävnad som kan bilda avskilda rum i en kroppshåla 
 (t ex i bukhålan)

Subcutan vävnad vävnad under huden

PleurX™ is a trademark and / or registered trademark of Becton Dickinson 
and Company, or one of its subsidiaries.

drainova® is a trademark and / or registered trademark of ewimed.

HMT Medizintechnik 
GmbH
Frauenstraße 30
82216 Maisach
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