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Hjemmetransfusjon 
Praktisk veiledning 

Generelt 

Utstyrsesken må oppbevares slik at vann og utstyr ikke blir ødelagt eller at uvedkommende 

får tak i den. 

Bestill mer konsentrat før det er tomt. 

Logg behandlingen for rapportering 
 

Oppløsning av konsentrat 
Finn fram alt utstyret. 

Sitt på et rent, rolig sted. 

Ta utstyret ut av eskene. 

Vask hendene. 

Løs opp konsentratet, følg bruksanvisning i pakken.  

Løses det ikke skikkelig opp, skal det ikke brukes! 

Trekk opp konsentratet i sprøyten. 

Fjern luft. 

Strekk ut butterflyslangen en gang 

Koble butterflyen til sprøyten. 

Fyll butterflyslangen med konsentrat. 

Oppløst konsentrat må brukes innen 3 timer.  
 

Stikkingen 

Plasser staseslangen ca10 cm ovenfor valgt innstikksted 

Klem sammen vingene på butterflyen for godt grep 

Fjern nålebeskyttelsen ved å vri og så trekke den av 

Se at åpningen på nålen vender opp 

Sjekk at retning på nål og åre stemmer overens 

Lett skrå vinkel ved innstikk 

Flat ut tilsvarende årens beliggenhet 

Før nålen langt nok inn til at den ligger godt forankret i åren, ca halvparten inne 

Kontroller backflow/blodsvar. 

Dersom du bommer må du ta en ny butterfly! Stikk aldri mer enn en gang med samme nål! 

Fiksering er ikke nødvendig, evt. fikser slangen, IKKE over butterflyvingene 

Løsne staseslangen 

Sprøyt kosentratet rolig inn 

Legg plaster eller lignende over innstikkstedet og trekk butterflyen ut 

Komprimer (press mot innstikkstedet), 3-5 minutter, men IKKE før ETTER at nålen er ute! 

 

Danner det seg en liten kul ved innstikkstedet betyr det at konsentratet går utenfor åren. 

Stopp med en gang og avslutt som beskrevet nedenfor under “Avslutning”. 

Trekk konsentratet som er i slangen tilbake i sprøyten. (IKKE hvis det er blodtilblandet!) 

Ta av butterflyen uten å berøre enden på sprøyten. 

Ta en ny butterfly, koble den til sprøyten, fyll slangen og prøv på nytt i en ny åre. 
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Avslutning 

Legg en bomullsdott eller lignende over innstikkstedet. 

Trekk nålen rolig ut.  

Trykk mot innstikkstedet noen minutter. 

 

Opprydding 

Pakk alt utstyret tilbake i esken slik at ingen kan stikke seg på noe av det. 

Tape esken godt igjen. 

Kastes i vanlig søppel. 

 

Logg behandlingen for å rapportering !! 

 

 

 

Behandlingsveiledning 
 

Blødninger du selv kan ta ansvar for: 
Vanlige leddblødninger 

Vanlige muskelblødninger unntatt  den store muskulaturen i tykkleggen                         

muskulaturen på håndflatesiden av underarmen         

psoasmuskelen (nederst i magen) 

Kortvarige nese- og munnblødninger 

Små sår som ikke må syes 

Blod i urin:  Drikk mye (2-3 liter), ta det med ro.  

Bruk IKKE Cyklokapron tabletter! 

 

Står du på forebyggende behandling, skal blødninger som oppstår likevel behandles. 

 

Blødninger sykehuset skal ha ansvaret for: 
Muskelblødninger i tykkleggen, underarmsmuskelen og psoasmuskelen 

Alle sår som må syes 

Langvarige blødninger i nese og munn 

Blødninger i svelg og hals 

Hjernerystelse og bevisstløshet 

Blodig oppkast og blodig avføring 

 

Ved hjernerystelse/bevisstløshet og blodig oppkast/avføring settes en dobbel dose mens man 

venter på transport til sykehus! 
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