Patientinformation
Information till dig som skall få en PICC-line
En PICC-line är en tunn kateter som läggs in i ett av överarmens blodkärl med hjälp av ultraljud. Katetern
lägger man in för att kunna ge de mediciner du är ordinerad av din läkare. Med en PICC-line slipper du
obehaget som kan uppstå i samband med upprepade kanylinsättningar och kärlretande läkemedel i de ytliga
blodkärlen.
Förberedelser
Duscha på morgonen och ta på dig nytvättade kläder på överkroppen. Ta gärna på dig ett linne och undvik att
smörja in armarna med hudkräm. Du kan ta eventuella mediciner och äta som vanligt.
Hur går det till?
Du kommer på bokad tid. Gå in via huvudentrén och tag hiss A eller trappa upp till plan 1. Följ skyltar mot
Kirurgmottagningen. Sitt ner och vänta i mottagningens väntrum så kommer vi och ropar upp dig.
Inför detta besök ska du inte gå till dagvårdsavdelningen som det står i sms-påminnelse utan till
kirurgmottagningen enligt ovan.
Ingreppet tar 45-60 minuter. Efter inläggningen kommer du eventuellt att få göra en röntgenkontroll för att
bekräfta att katetern ligger rätt innan din PICC-line kan användas. Behöver du göra en röntgenkontroll tar det
ytterligare någon timma innan allt är klart.
Att tänka på
Titta på förbandet dagen efter inläggning. Är kompressen över insticksstället helt blodig eller om det har läckt
igenom förbandet kontakta onkologiska dagvårdsavdelningen eller din distriktssköterska för byte av förband.
Fortsättningsvis byts förbandet 1 gång/vecka och katetern spolas då också igenom. De veckor du får
behandling görs detta i samband med behandlingen på dagvårdsavdelningen. Behandlingsfria veckor sker
byte av förband och genomspolning av katetern av distriktssköterska på din vårdcentral, du måste själv ringa
till vårdcentralen och boka tid. Om du har hjälp av hemsjukvården kommer de att hjälpa dig med skötsel av din
PICC-line.
Första dygnet du har din PICC-line ska du undvika att lyfta tunga saker med armen du har PICC-line i. Från
och med dygn två ska du använda armen som vanligt. Du ska inte bada eller bada bastu när du har en PICCline då detta kan få förbandet att lossna. Duscha som vanligt och torka försiktigt förbandet med handduk. Vill
du känna dig extra säker när du duschar så finns PICC-lineskydd att köpa på apotek.
Möjliga problem att vara uppmärksam på
Komplikationer med PICC-line är ovanliga. De komplikationer som eventuellt kan uppstå behandlas så långt
som möjligt utan att katetern tas bort.
•
•
•

Infektion, tecken på infektion är svullnad eller smärta vid insticksställe, feber eller frossa.
Blödning vid insticksstället på överarmen.
Smärta, svullnad eller tyngdkänsla i armen på samma sida som PICC-line sitter.

Om du får problem enligt ovanstående eller har andra frågor eller problem kontakta onkologisk
dagvårdsavdelning på telefon:
•
•

Tel: 08 587 034 80, måndag-torsdag 7.30-16.00, fredag 07.30-13.30
Tel: 08 587 034 70, akuta ärenden kvällar, nätter och helger
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