
Södertälje SjukhuS –  din nära SpecialiStvård

Till dig som har 
bröstabscess

20
13

.0
2 

| T
ry

ck
: Ö

ste
rt

äl
je

 T
ry

ck
er

i A
B 

| A
rt

 n
r: 

20
02

5-
1

Vi är miljöcertifierade 
enligt ISO 14 001

Södertälje Sjukhus AB 
Rosenborgsgatan 6-10

152 86 Söder täl je
Telefon vxl : 08-550 240 00

soder tal jesjukhus.se

Bilder: Karolinska Sjukhuset Solna Amningsmottagning
Text: Annette Säll- Everö barnmorska Amningsmottagningen Södertälje Sjukhus AB

Chatarina Strömbäck barnmorska Amningsmottagningen Södertälje Sjukhus AB



Den …………………  har en ka-
teter lagts in i bröstbölden, så att var 
kan tömmas ut. Denna kateter behö-
ver i de flesta fall vara kvar 3-5 da-
gar. Under denna tid spolar du själv 
katetern hemma efter instruktion 
från Amningsmottagningen. Bölden 
kommer att minska gradvis under be-

handlingen. Du kan fortsätta amma 
barnet, då detta påskyndar läkningen.

OBS! Det är bra om du kan få hjälp 
hemma så att du får tillfälle att vila.

Du har fått recept på antibiotika. Har 
du ont i bröstet, kan du ta T Alvedon 
och T Ipren vid behov enligt ordination.

Sätt på en ny spruta fylld med koksalt, 
öppna trevägskranen, spruta in vätskan 
försiktigt tills du upplever lätt spännings-
känsla och stäng kranen.  (Se bild 6)

Ta bort den andra avstängningsproppen 
från trevägskranen, sätt dit en tom spruta 
och dra ut vätskan som du spolade in.  
(Se bild 7)

Upprepa spolningen 3-4 ggr, tills klar 
vätska kommer ut. När du avslutat spol-
ningen, spruta in c:a 3 ml koksaltlösning 
i katetern så den hålls öppen. Efter spol-
ningen stängs trevägskranen mot pigtail-
katetern och sätt på propparna. (Se bild 8)

Sätt dit en tom spruta (se bild 4) och 
öppna trevägskranen. Dra ut försiktigt 

det sekret som lätt kommer ut ur kate-
tern.

SpolnIng Av kATeTern:

 

  

Kateter-påsen (se bild 1) ska sitta kvar 
så länge det rinner vätska från kate-
tern.  När det slutat rinna, ta bort på-
sen och sätt på en propp på slangen 
(se bild 2).

Du kommer att ha en trevägskran 
(se bild 3) kopplad till katetern för 

att underlätta spolningen. Katetern 
behöver spolas 3-4 gånger per dygn 
med koksaltlösning. Hur stor mängd 
koksaltlösning du spolar in avgörs av 
böldens storlek. Bild 3 Börja med att 
ta av avstängningsproppen från tre-
vägskranen. 

Tvätta händerna Bild 1 Bild 2 Bild 3 

Bild 4 Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8
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Återbesök till Amningsmottagning-
en för att ta bort/ kontrollera pigtail-
katetern 3-5 dagar efter att den lades 
in i bröstet, 

datum: ............................................

kl: ....................................................

Uppföljning på amningsmottagningen: 


