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Benvävnad från benbank – uttag på 
Ortopedoperation 
 

Vid uttag av ben från benbanken ska den uttagna benvävnaden strykas från den lista som finns på utsidan 
av dörren till benfrysen samt ska den som tagit ut benet sätta sin signatur efter sträcket. Vi får 
uppdaterade listor över disponibel benvävnad från blodcentralen. Frysen där benvävnaden förvaras finns i 
sänghallen på Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen. 
 
Operatör ska innan operationsdagen ha valt ut ett lämpligt caput och noterat detta i 
operationsplaneraren. 
 
Den inre av de två burkarna är steril, dvs. operationsundersköterskan öppnar plasten runt den yttre 
burken samt den yttre burken. Sedan tar operationssjuksköterskan den inre burken för vidare 
användning. 
 
Vid operation: om möjligt tag fram aktuell benvävnad/caput 2 timmar före transplantation.  
 
Caput läggs i en B8-kopp, som i sin tur ställs i ett handfat på värmeplatta. Fördela 
1 liter NaCl i de bägge kärlen och tillsätt 2 g Ekvacillin till koppen med caput. För att undvika att 
Ekvacillinet sprids i luften på sal så tillsätt 10 ml NaCl till Ekvacillinet och spruta sedan ner det i B8 koppen 
tillsammans med caput. Sätt sedan värmeplattans reglage på ’temperaturregl. 42 grader’. Det ska inte 
koka! 
 
Följande instrumentgaller ska finnas tillgängliga (förvaras på steriltekniska avdelningen):  

 Dardel benkvarn  

 Dardel caputfräs  

 Benpackning acetabulum 
 
Alla mjukdelar och allt brosk tas bort, caput delas med sågen och mals med benkvarnen. Benchipsen 
tvättas ur i en bukduk.  
 
På det blå transfusionsdokumentet, som förvaras tillsammans med benburken, ska följande skrivas:  

 Mottagarpatientens identitet. 

 Avdelning patienten ligger på (betalande avdelning). 

 Datum, klockslag samt signatur. Signatur kan skrivas av ansvarig ortoped eller 
operationssjuksköterska.  

 Journaletiketten skall även klistras på dokumentet. Denna etikett medföljer även burken med ben 
från frysen. 

 
Ta en kopia på det ifyllda transfusionsdokumentet och lägg det på protes skrivbord. Sänd originalet 
snarast till blodcentralen BC56 och adressera det till ”Ansvarig för transfusionsrapportering 
Blodcentralen”. 
Det är viktigt för att krav på spårbarhet ska kunna uppfyllas.  



 

 

Benvävnad från benbank – uttag på Ortopedoperation 

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-6703 

Version: 6.0  

Handlingstyp: Instruktion/Rutin 

 Sidan 2 av 2 

 

 


