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Alla patienter som genomgår operation artroskopisk rekonstruktion av främre 

korsbandet i knäleden kornrner att erhålla lokalbedövning som en del av den 

postoperativa smärtlindringen. Målet med denna behandling är att optimera 

smärtlindringen samtidigt som postoperativ mobilisering underlättas och 

eventuellt kan tidigareläggas. Patienterna kornrner liksom tidigare att 

opereras i generell narkos. 

Utrustning 

1 st 50 rnl spruta 
1 st 20 rnl spruta 

3 rosa uppdragningskanyler 

2 gröna intrarnuskulärkanyler 

1 sugkateter storlek 8 

lnjektionslösning 1 (blandas av operationssköterskan i 50 ml spruta) 

40 rnl Narop 2mg/rnl = 80 mg 
1 rnl Toradol 30 mg/rnl = 30 mg 

0,2 rnl Adrenalin 1 mg/rnl = 0,2 mg 
Skall skrivas upp på "LIA-bedövningslappen" som finns inne på salen 

inklusive patientens namn och födelsedatum samt operationsdatum. 

lnjektionslösning 2 (i 20 ml spruta + grön intramuskulär kanyl) 

20 rnl Narop 2 mg/rnl 

Sida lav 2 
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Administrering 

40 ml Narop, 1 ml Toradol och 0,2 ml adrenalin blandas av operationssköterska 

pre- eller peroperativt och dras upp i en 50 ml spruta. 

20 ml ren Narop 2 mg/ml dras upp i en 20 ml spruta. 
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En sugkateter läggs upp (använd guidestiftet till interferensskruven i tibia som 

mandräng säkrad distalt med en peang) i kanalen efter tagna hamstringssenor. 

Sluter sedan Sartoriusfascia och subkutis med hjälp av Vicryl. �@ � o fj}.. Sprutar därefter 20 ml av injektionslösning 1 och dra därefter katetern. L.:=J. 

De sista 20 ml injiceras intraartikulärt i knäleden med hjälp av avfödesportalen 

eller en grön uppdragningskanyl. 

Injektionslösning 2 (20 ml ren Narop 2 mg/ml) injiceras efter sårförslutning i samtliga 

snitt och portaler. 

Kontraindikationer mot ingående Toradol (skall då uteslutas) 

NSAID-överkänslighet 

Svår njurinsufficiens 

Hjärtsvikt 

Graviditet 
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