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Bandagering och omläggning vid ledprotesoperation 
  
Knäprotes: 

Bandagering på operation. ”Allt i ett förband ” 

Vid blödning halvmättat förband, läggs tryckförband  och högläge i 2 timmar.  
 
Höftprotes: 

Bandagering operation: ”Allt i ett förband ” 

Höftkompressionsbandage används efter ordination. Tas bort efter 12 timmar. 

 

Vid tidig postoperativ blödning (operationsdygnet) som kräver upprepande förbandsbyten kontaktas i 
första hand operatören dagtid därefter ortopedbakjouren. 

Förbandsbyten görs enligt sterilrutin.  
Dokumentation görs i vårdplanen för sårvård. 
 

Normal sårläkning 

Om läckage ej uppstår och operationsförbandet är fläckfritt eller mindre torr fläck byts ej förbandet 
innan hemgång. Förband får sitta till suturtagningen om såret fortsatt är torrt.  

 

Blödande eller vätskande operationssår 

Operationsförbandet byts om det är mättat eller om det läcker. Förbandet ska ej förstärkas. 

Omläggningen sker enligt steril rutin med Hydrofiberkompress och Hydrofilm så länge sekretionen 
pågår. Detta gäller även på mottagningen då patienten kommer dit på återbesök. 

- Under de första 24 timmarna efter operationen ska operationssåret ej tvättas, vid behov 

   kan huden runt omkring torkas torr. 

- Efter 24 timmar kan såret och omgivande hud tvättas försiktigt med natriumklorid om  

   det behövs. Tvätta då såret först för att sedan tvätta omgivande hud. 

-,Vid kraftig läckage läggs 8 lager av Hydrofiber förband 

Sårstatus rapporteras kontinuerligt till ortopeden på ronden.  

 

Blåsor 

- Vid torra hela blåsor läggs ett skyddande förband på, tex Vitri sårfilm med dyna . 

- Då blåsorna gått sönder och vätskar används Hydrofiberkompress/ hydrofilm. 
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Sårodling 

Vid upprepande omläggningar eller om såret uppvisar infektionstecken som till exempel sekretion, 
rodnad och svullnad ska läkaren ta ställning till sårodling. Innan odlingen tas ska såret torkas av med 
natriumklorid. Odlingen ska tas från sårhålan. Försök att få in odlingspinnen mellan 
suturerna/agrafferna, för att inte kontaminera provet. Om det är svårt att få in den mellan 
suturerna/agrafferna, kan man använda odlingspinnen för NPH.  

 

Dokumentation Sårstatus och omläggningar ska dokumenteras i vårdplanen i KP. 

Information till patient: 

Förbandet är duschbart och ska sitta tills suturtagning. Vid utskrivning får patienten med sig remiss till 
distriktsköterska för suturtagning . Knäoperation suturtagning efter 3 veckor. Höftoperation om 2 
veckor.    

Vi förändring av förband  såsom blodfläck eller läckage av vävnadsvätska, (gulaktigvätska) ska 
patienten kontakta Ortopedmottagningen dagtid och kvällar och helger avdelning3. 

Patienten får ej byta förbandet själv hemma.  

 

Vid telefonrådgivning:  

Om patienten ringer avdelningen dagtid: Ta patientuppgifter samt telefonnummer som lämnar till 
sjuksköterska på Ortopedmottagningen. Be patienten ta en bild av förbandet, personnumret ska synas 
på bilden. Bilden skickas på tele nr 072-1435886. ( används endast för bilder). 

Om patienten ringer avdelningen kvällar och helger: Patienten ska prata med sjuksköterska. 
Be patienten beskriva problemet. Ställa följdfrågor. 
Sårläckage/ Rodnad: Mängd? mättat förband eller fläck. Hur ser vätskan ut? blod/seröst. 
Feber? Senast intag av Alvedon. 
Huden, hur ser huden ut? Rodnad/hematom/svullnad/värmeökning. 
Förändrad smärta. 
För hjälp med bedömningen: Be patienten ta en bild av förbandet, personnumret ska synas på bilden. 
Bilden skickas på tele nr 072-1435886. ( används endast för bilder).  Telefonen finns på receptionen 
Ortopedmottagning.                                                                                                                                         
Om det gäller utomlänspatient kontaktas ortopedbakjouren innan rådgivning. 

 

Ta ställning: 

Ingen åtgärd – journalanteckning görs, ev lägga in bild se lathund. 
Kan vänta till vardag – journalanteckning och meddela mottagningen för uppföljning. 
Behov av åtgärd samma dag – be patienten komma till avdelning 3 rum 27 för bedömning.               
Vid behov av läkarbedömning kontaktas ortopedbakjouren.  
 

 

 


