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Patient information omkring permanent pleuradræn med indlæggelse

Vælg farveTil patienter og pårørende

Formål
Et permanent dræn i lungen lægges, når der er så meget væske mellem lungehinderne, at der er behov
for, at det bliver tømt ud med korte mellemrum.
 
Med det permanente dræn kan du tømme væsken ud derhjemme og undgå hyppige besøg på
sygehuset.
 
 
Om permanent pleuradræn
Et permanent pleuradræn er en blød plastikslange, du får lagt ind mellem de to lungehinder ved et lille
indgreb. Drænet syes fast og vil med tiden gro fast under din hud. Drænslangen stikker ud gennem
huden, men bliver dækket til med en forbinding.
 
Når du derhjemme skal tømme væsken ud, sættes en flaske med vakuum til drænslangen.
 
 
Forberedelse inden anlæggelse
Du skal have foretaget en blodprøve maksimum 3 dage forinden undersøgelsen eller efter aftale.
Blodprøven skal fortælle lægen, om der er risiko for blødning i forbindelse med, at drænet lægges ind.
 
Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du holde pause med dette op til undersøgelsen. Dette aftales
med lægen til forundersøgelsen.
 
Medbring dit eget medicin og medicinliste til to dage.
 
 
Sådan foregår indgrebet
Indgrebet foregår på lungeambulatoriet. Der vil være 1 læge og 1-2 sygeplejersker til stede.
 
Du skal ligge på en briks og vil blive lokalbedøvet i det område, hvor drænet skal ligge.
 
Når bedøvelsen virker, laver lægen et snit på siden af brystkassen og fører drænet ind imellem
lungehinderne. Lægen syer drænet fast til huden to steder.
 
Til sidst dækkes drænet, som stikker ud af huden, med en vandtæt forbinding.
 
  
Er der risici ved indgrebet?
Man kan i sjældne tilfælde risikere at stikke hul på lungen. Der er også en lille risiko for blødning eller
betændelse.
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Hvor lang tid skal jeg sætte af til indgrebet?
Selve indgrebet varer ca. 1 time.
 
En sygeplejerske informerer dig om det vigtigste i forhold til håndteringen af drænet.
 
Efterfølgende bliver du indlagt til observation på sengeafsnit D1 og udskrives dagen efter.
 
 
Tømning af drænet
Du får udleveret flasker fra lungeambulatoriet, som du skal bruge til at tømme væsken med i den første
tid. Efterfølgende skal de bestilles igennem Vingmed.
 
Du får udleveret en skiftlig vejledning i, hvordan du tømmer væske ud. Du kan selv lære at tømme
drænet, eller dine pårørende eller en hjemmesygeplejerske kan blive oplært. Dette vil være aftalt inden
hjemsendelse.
 
Når flasken er koblet korrekt på slangen, tager det mellem 5 og 15 minutter at tømme væsken ud. Der
må maksimalt tømmes 1 liter af gangen (1 flaske).
 
Det er individuelt, hvor ofte det skal tømmes. Dette vurderer lægen, der lægger drænet. Typisk 3 gange
i ugen til at starte med.
 
 
Efter udskrivelse
Stingene fra drænet skal fjernes af en hjemmesygeplejerske eller hos din egen læge.
 
De bagerste sting skal fjernes efter 8-10 dage. De forreste sting skal fjernes efter 2-3 uger.
 
Kort tid efter udskrivelsen vil der, efter aftale med dig, komme en person fra det firma (Vingmed), der
fremover leverer drænflaskerne. Til dette møde vil en evt. hjemmesygeplejerske deltage for at blive
oplært i tømning af væske. Her aftales også, hvordan du bestiller flasker fremadrettet.
 
Hvis du selv skal tømme væske ud, vil der de første par gange være en hjemmesygeplejerske til stede.
 
 
Forholdsregler
Du må leve dit liv, som du plejer. For at undgå betændelse ved drænet, må du dog ikke bade i badekar,
svømmehal, sø eller hav. Du må gerne gå i brusebad.
 
 
Kontakt
Du skal kontakte lungeambulatoriet, hvis du får feber eller åndenød umiddelbart efter anlæggelse. Det
samme gælder, hvis der opstår rødme, hævelse eller varme omkring drænet, da det kan være tegn på
betændelse.
 
Kontakt ligeledes lungeambulatoriet, hvis drænet stopper med at fungere.
 
Lungeambulatoriet kan kontaktes alle hverdage på 79182671 mellem 10-11. Her vil du komme
i kontakt med en sygeplejerske.
 
Desuden kan Vingmed kontaktes på 46367240 ved spørgsmål til dit drænsystem.


