
Post-operativ fase

Per (intra)-operativ fase

Pre-operativ fase

Besøg venligst PTMguide.com eller kontakt din PTM-specialist

Du er Patient Temperatur Manageren
Patient Temperatur Vejlednings Guide*

Kan et af disse 3 spørgsmål besvares 
med ja?

1. Længden af anæstesi > 30 minutter?
2. Er patienten ≥ ASA 2?
3. Er patienten < 36° C?

Start varmluft opvarmning og brug passivt varmemateriale til udækkede kropsdele.

Brug passivt varmemateriale: hue og 
tæppe.
Forvarme i 10 minutter anbefales. 
Start varmluft opvarmning i næste 
fase.

NEJ

Varmluft opvarmning: brug temperaturindstillingen 43° C indtil kernetemperaturen på 
36,5° C - 37,5° C er opnået, skift da til 38° C. Vil du bruge en IV væske volumen på ≤ 500ml?

JA

Er din patients kernetemperatur mellem 
36.5° C og 37,5° C, eller er patienten 
≥ ASA 2?

Ingen handling er nødvendig

Hvis det ønskes af patienten, anvendes 
passiv eller aktiv varme.

Vil du bruge en IV væske volumen på
≤ 500ml?

Benyt væskevarmer med lavt fl ow.  

Er et fl ow på 100 ml/min nødvendigt i 
mere end 5 minutter?
Brug da væskevarmer med højt fl ow.

Start varmluft 
opvarmning så hurtigt 
som muligt. Benyt en 
temperaturindstillingen 
på 43° C indtil kerne-
temperaturen på 36,5° 
C - 37,5° C er opnået, 
skift da til 38° C. 
Når der er behov for 
blod, eller når kerne-
temperaturen er 
<36° C, benyt da 
væskevarmer med lavt 
fl ow.
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*Denne vejledning er baseret på internationale vejledninger fra S3 (Tyskland), NICE (UK), og ASPAN (USA).
 Vi anbefaler brug af denne vejledning eller handling i overensstemmelse med jeres interne protokol.

Nøgle faktorer

Guiden er tiltænkt alle patienter undtagen:
•  Børn og unge mennesker under 18 år
• Gravide kvinder
•  Patienter som er blevet behandlet med 
   terapeutisk hypotermi
•  Patienter under operative indgreb under 

lokal anæstesi
•  Patienter med svære hovedskader resulterer 

i nedsat temperaturkontrol

Monitorer hver patients temperatur 
hvert 15. minut

Anvend Patient Temperatur Behandling (PTM) 
når anæstesien varer mere end 30 minutte

Varm altid væsken når den indgivne volumen 
er over 500 ml

Sørg for altid at behandle dine patienter for 
at sikre en kernetemperatur over 36° C
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Forvarm og informer (om PTM) 
alle dine patienter

Varme komfort skala
Føler patienten sig komfortabel varm?
Spørg dem venligst om at bedømme deres 
komfort:
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