SOPHIAHEMMET SJUKHUS

Ortopediskt Center
Information till dig som ska genomgå
en knäledsprotesoperation
innan operation
Du är nu planerad för en knäledsoperation på Sophiahemmet. Det är viktigt att du förbereder dig i god tid innan operationen genom att läsa igenom den skriftliga informationen som du har fått. Tveka inte att fråga oss om det är något som känns oklart, både
innan och efter operationen.
OBS! Glöm inte att läsa igenom broschyren ”Viktig information inför din operation.”
Den får du av mottagningen och innehåller viktiga generella förberedelser inför operation på Sophiahemmet.
Operatören och en leg. sjuksköterska på Ortopediskt Center kommer i samråd med dig
att planera din operation. Vi kommer i god tid innan operationen ge dig muntlig och
skriftlig information och utföra vissa förberedande undersökningar, att lyssna på hjärta
och lungor, ta ett blodtryck samt utföra blodprovstagning och ett vilo-EKG.
D E T Ä R V I K T I G T AT T D U M E D D E L A R O S S O M :
-

du är insulin- eller tablettbehandlad diabetiker, är behandlad för högt blodtryck
eller om du har eller haft någon hjärtsjukdom

-

du har sår, eksem, urin- eller tandinfektion, eller annan infektion. Det är viktigt 		
att vi får reda på det pga. infektionsrisk i samband med operationen

-

du tar några läkemedel. Det är särskilt viktigt att vi får reda på om du tar
blodförtunnande medicin!

Om du tar någon form av naturläkemedel ska du inte ta dem fr o m två veckor före
operationen, då de kan öka blödningsrisken. Tar du blodförtunnande och/eller antiinflammatoriska läkemedel, rådgör med din läkare som ansvarar för operationen.
Övriga mediciner som du tar regelbundet, fortsätter du med som vanligt om inte din
läkare ordinerat annat.
Om du kommer till oss via en sjukvårdsförsäkring ska

VÅR A KO N TAK T UPP G IF T ER:

ditt försäkringsbolag godkänna den planerade ope-

Dagtid, ring mottagningen:

rationen innan operationsdagen. Vi skickar en opera-

08-406 27 53, 08-406 27 59

tionsförfrågan till ditt försäkringsbolag och bevakar
godkännandet.

Kväll och helg till lördag kl 15, ring
vårdavdelningen: 08-406

21 02
Övrig tid, ring 1177 Vårdguiden: 1177

Ortopediskt Center vid Sophiahemmet, Hus A, Entréplan, Valhallavägen 91, 114 86 Stockholm Tel: 08-406 20 00 Fax: 08-20 36 20

