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Vælg farveTil patienter og pårørende

Du kan i denne patientinformation læse om anlæggelse af Port-a-Cath samt hvor og hvordan,
injektionskapslen indopereres. Du kan finde information om, hvordan du forbereder dig til indgrebet
samt hvilke forholdsregler, der er i forbindelse med indgrebet. Du kan ligeledes læse om såvel fordele
som ulemper ved Port-a-Cath.
 
 
Hvad er Port-a-Cath?
Port-a-Cath består af en injektionskapsel, dvs. et kammer med en gummimembran, der anbringes
under huden øverst på brystkassen. Til kammeret er tilsluttet et blødt kateter.
Kateteret anbringes i en stor blodåre på brystkassen.
 
 
Hvornår anbefales Port-a-Cath?
Port-a-Cath anbefales:
• Når det ikke er muligt at skaffe en god og sikker adgang til en blodåre.
• Når behandlingen gives på pumpe i eget hjem.
 
 
Hvad kan en Port-a-Cath bruges til?
En Port-a-Cath kan bruges til:
• Medicinsk kræftbehandling.
• Hvis det ikke er muligt at tage blodprøver på almindelig vis.
• Ved behov for blodtransfusion.
• Ved behov for væsketerapi.
• Ved behov for ernæring.
 
 
Hvordan anlægges Port-a-Cath?
Anlæggelse af Port-a-Cath. sker ved en mindre operation. Du skal forud for indgrebet have taget
blodprøver og evt. tale med en narkoselæge.
 
 
Hvor skal jeg møde?
Du vil modtage et indkaldelsesbrev, hvor det tydeligt vil fremgå, hvor du skal møde.
 
 
Hvordan forbereder jeg mig?
DU SKAL MØDE FASTENDE.
Du bedes tage et bad hjemmefra, inden du møder. Du må ikke have make-up eller neglelak på.
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Obs.
Det er vigtigt, at du oplyser lægen og/eller sygeplejersken i ambulatoriet, hvis du er i behandling med
blodfortyndende medicin, da du skal holde pause med den blodfortyndende medicin forud for
indgrebet.
 
Nogen gange efter anlæggelse af Port-a-Cath er det nødvendigt med en røngtengennemlysning og
gennemskylning af Port-a-Cath for at se om den er korrekt placeret. Du vil blive informeret af
personalet efter anlæggelsen, hvis der skal yderligere undersøgelser til.
 
Du vil efter anlæggelsen få udleveret et kort, hvorpå der står, at du har en Porta- Cath indopereret. Du
bedes bære kortet på dig.
  
Du må ikke selv køre bil hjem efter anlæggelsen og du må ikke være alene det første døgn efter
anlæggelsen.
 
 
Forholdsregler
Du vil i dagene efter anlæggelsen kunne opleve smerter omkring operationsstedet, i skulderregionen
samt opleve nedsat bevægelighed i skulderleddet. Det vil aftage i løbet af en uge. Du kan efter behov
tage smertestillende medicin som f.eks. "Paracetamol". Såfremt der er behov for anden smertestillende
medicin, bedes du rette henvendelse til den koordinerende sygeplejerske i ambulatoriet.
 
 
Hvordan klargøres Port-a-Cath til brug?
En speciel kanyle, som kaldes en gripper, stikkes igennem huden og gummimembranen for at blive
placeret i kammeret. For at undgå ubehag ved indstik af kanylen gennem huden, kan der placeres et
lokalbedøvende plaster på huden ca. 1 time forinden. Når gripperen fjernes efter endt behandling,
sprøjtes Port-a-Cath igennem med saltvand.
 
 
Komplikationer
Sammenklapet lunge:
Der er altid visse risici forbundet med et indgreb. I forbindelse med operationen er der en minimal
risiko for, at den ene lunge kan klappe sammen. Skulle dette ske, kan det behandles med et såkaldt
lungedræn, og lungen vil folde sig ud igen. Dette kan medføre indlæggelse.
 
Du skal i dagene efter anlæggelse være opmærksom på, om der opstår åndenød eller smerter i
brystkassen. Får du ovennævnte symptomer, skal du straks kontakte afdelingen.
  
Blødning:
Der kan ligeledes opstå blødning efter indgrebet. For at mindske denne risiko, vil du inden indgrebet få
taget en blodprøve, hvor blodets evne til at størkne undersøges.
 
Infektion:
Port-a-Cath er et fremmedlegeme. Der kan specielt lige efter anlæggelsen opstå infektion. Du skal
kontakte afdelingen ved infektionstegn som:
 Rødme
• Hævelse
• Varme
• Smerter
• Uforklarlig feber
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Fordele ved Port-a-Cath
• Du har stadig mulighed for at foretage de aktiviteter, som du plejer så som sport, svømning, arbejde

mm., hvis du ikke oplever ubehag ved det.
• Du har fri bevægelighed under behandlingen.
• Du undgår generne ved at sygeplejersken gentagne gange skal stikke forgæves.
• Du opnår øget sikkerhed ved, at medicinen gives i en stor blodåre.
 
 
Ulemper ved Port-a-Cath
• Du kan opleve ubehag ved anlæggelse af Port-a-Cath.
• Du kan opleve, at kapslen kan genere ved brug af sikkerhedssele. Det er derfor vigtigt ved valg af

placering, at der tages hensyn til transportvaner.
• Du kan opleve, at man ikke kan anvende Port-a-Cath på alle sygehuse, da det ikke er vanlig procedure.
• Ved rejser kan Port-a-Cath forårsage alarm i sikkerhedskontrollen (metaldetektor). Du skal derfor

altid medbringe det udleverede Port-a-Cath kort.
 
 
Observation af Port-a-Cath
Sygeplejersken tilser såret, inden du går hjem. Huden er syet med en selvopløselig tråd. Der er påsat
små plastre, som skal sidde, indtil de falder af. Du skal efter brusebad duppe arret med et håndklæde
eller føntørre arret med kold luft.
 
Yderst er påsat et vandskyende plaster, som du kan fjerne efter 1-3 døgn. Du tilrådes at undlade karbad,
svømmehal og badning i det fri, indtil sårene er helet (min. 14 dage). Du skal undgå sol på arret det
næste år for at hindre misfarvning af arret.
 
 
Hvor længe beholder man Port-a-Cath?
Du beholder Port-a-Cath så længe, der er brug for det. Gummi-membranen kan holde til flere tusinde
gennemstik.
 
 
Fjernelse af Port-a-Cath
Kateteret fjernes ambulant i lokalbedøvelse.
 
 
Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte afdelingen, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 
 


