
Permanent dræn til væske i bughulen

1/2x
Læs mere om afdelingen på
7918 2000
Finsensgade 35 . 6700 Esbjerg
Palliativt afsnit
Sydvestjysk Sygehus

http://www.sydvestjysksygehus.dk
23.08.2021158043Materiale nr:

Permanent ascitesdræn

Vælg farveTil patienter og pårørende

Hvad er et permanent ascitesdræn?
Et permanent ascitesdræn er et tyndt og blødt
silikonekateter, der anlægges ca. 5 cm under
huden.
 
Huden ved indstiksstedet lukkes til med en tråd,
der skal fjernes på 10. dagen.
 
Drænet er permanent, da det efter ca. 4 uger vil
gro fast under huden.
 
Forenden af drænet sidder en sikkerhedsventil,
som sørger for at drænet er lukket, når det ikke
er i brug.
 
 
Hvorfor bruge et permanent ascitesdræn?
Det kan være en fordel at anlægge et permanent
dræn, når der hyppigt dannes væske i bughulen.
Med et permanent ascitesdræn er der ikke
behov for at komme på sygehuset for at tømme
væsken ud.
 
Til drænet findes et skifte/tømningssæt.
Du kan tømme væsken ud hyppigere og dermed
mindske smerter og gener som fx åndenød,
kvalme.
  
Hvordan anlægges et permanent
ascitesdræn?
Du skal møde fastende på sengeafsnit D5.
Det betyder at du IKKE må spise mad og drikke
mælk eller andre mælkeprodukter 6 timer før
din mødetid.
Du må gerne drikke vand, saft, juice uden
frugtkød. kaffe og te (uden mælk) indtil 2 timer
før din mødetid.
 
2 timer før din mødetid må du IKKE spise eller
drikke noget.
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Operationen foregår i lokalbedøvelse.
Oftest vil du blive udskrevet samme dag, som drænet er blevet anlagt.
Der kan forekomme lette smerter ved drænstedet de første par dage.
 
 
Hvordan tappes væsken ud?
Væsken tappes ud via en sikkerhedsventil, som kobles til et særligt tømningssæt. Herved kan væsken
frit løbe ud i dræneringsposen. Når væsken er udtømt, kobles tømningssæt fra og en beskyttelseprop
sættes på sikkerhedsventilen. Drænet fikseres på en blød plade på huden og du får forbinding på.
Forbindingen er vandtæt og du kan gå i bad som vanligt.
 
Inden du bliver udskrevet får du en demonstration af, hvordan drænet fungerer.  Det kan gøres af dig
selv, en pårørende eller med hjælp fra hjemmesygeplejen.
 
Tryk her, for at se video om pleje- og tømningsvejledning 
 
 
Kan drænet fjernes?
Hvis der ikke længere er behov for tømning af væske, kan drænet fjernes i lokalbedøvelse på sygehuset.
 
 
Eventuelle komplikationer
I sjældne tilfælde kan der opstå infektion ved drænet. Dette kan normalt behandles med antibiotika. I
meget sjældne tilfælde kan det blive nødvendig at fjerne drænet.
  
 
Bestilling af tømningssæt
Du eller hjemmesygeplejersken kan bestille materialer på telefon 7918 2083 eller 7918 2092 mellem kl.
08.00-15.00.
Det er også muligt at bestille via mail: svs-indkoeb@rsyd.dk
I mailen skal der stå navn, adresse og type samt antal pakker.
 
Husk at bestille 5 dage inden du løber tør for materialer.
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