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Olmedskruv. Operationsinstruktion. 
Gäller för: Anestesi-Operation-Intensivvård Operationsavdelningen CSK 
 
Läs alltid operationsanmälan och preoperativ bedömning i Provisio för detaljerade upplysningar. 
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Operationsindikation 
Cervikal höftfraktur. 

Förberedelser apparatur/utrustning/sal 
 Extensionsbord/ sträckbord + tillbehör. (Pinne, pjäxa, vadderat fotskydd.) 
 Sidostöd. 
 Rem. 
 G-båge + monitor (eller C-båge). 
 Skicka patientens personnummer till ids röntgen via Cambio Cosmic. 

Operationsbord 
Extentionsbord/sträckbord. 

Patientläge 
Ryggläge i extensionsbord/sträckbord 
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Patientförberedelser 
 Patienten flyttas över till extensionsbord/sträckbord. 
 Frakturerade benet i sträckläge, i pjäxa.  
 Oskadade benet i blått benstöd, upphöjt i gynläge. 
 Sätt sidostöd vid patientens arm, på den frakturerade sidan. Fäst en rem runt patientens 

överkropp. 
 Placera röntgen. G- bågen placeras mellan patientens ben. Se bild nedan. C-bågen placeras 

snett över höften från samma sida som frakturen. 
 Grovreponering sker innan tvätt. 
 Steriltvätta från crista till knä. 
 Drapera med ett vertikallakan, vertikallakanet fästes över G-bågen.  

 

G-båge. Placering. 

 

Läkemedel 
Spinalanestesi/generell anestesi, se INS-04158-v.3.0 Höftfraktur-trochantär, anestesiinstruktion. 

Operationsteknik 
 Incision med kniv, två hål. Frilägger ner till benet.  
 Stift borras upp i collum genom hylsorna. 
 Mäter skruvlängd. 
 Borrar över stiften och skruvar in skruvarna med T-handtag. Hålen borras inte samtidigt, det 

andra hålet borras efter skruven fästs i det första. 
 Ta röntgenbilder med sidomarkering. 
 Fascia sutureras med resorberbar sutur. Använd icke-resorberbar sutur eller stapels i huden. 
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Bild: Intern fixation med Olmedskruvar. 

Förband 
Sorbact. 

Dokumentation 
 Dokumentera i operationsjournalen i Provisio.  
 Skriv vilka skruvar som använts på en lapp och lämna utanför ortopedens sektionskontor för 

beställning. 
 Kodlapparna på Olmed-implantaten sätts på samma lista som gallerförteckningarna och 

skickas med till sterilen. De packar nya. 
 Skicka röntgenbilder till ids. Tiden för röntgengenomlysning noteras under fliken ”extra” i 

journalen. 

Avveckling 
Sedvanlig avveckling på sal. 

Övrigt 
Kontrollera att patienten sitter fast innan grovreponering. Stäm av med ortoped. 

Ej förtvätt med Descutan på operationssal enligt nytt PM. Avdelningen tvättar lokalt med Descutan 
innan patienten kommer till operation. 

Olmedskruvar finns i skåpet på sal 17. I grönt sterilförråd finns en korg med Olmedskruvar om 
operation sker på annan sal. 

Sterilen fyller på använda skruvar. 
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