
Fremgangsmåde ved udførelse af Blue Dye Test (Blå frugtfarve)
Undersøgelse af synkefunktion hos patienter med glat trakealtube
Der kan undersøges, om patienten kan synke vandige og fortykkede konsistenser

Pt. er vågen, følger simple opfordringer
Pt. kan fremkalde et host eller rømme sig
Pt. kan lave synlige og mærkbare synkebevægelser
Pt. kan mobiliseres til siddende stilling evt. med støtte 

NEJ Pt. er ikke klar til Blue Dye Test

Afprøv en tør synkning
Hvis muligt tjek pt.s stemmekvalitet
(påsæt taleventil eller hold for trakealtuben med en finger)

Ved undersøgelse om pt. kan synke vandige konsistenser
(100 ml vand + 5 ml blå frugtfarve)
Giv 2-6 tsk. blåt vand
Pt. skal have god tid til at lave synk samt eftersynk
Hvis muligt tjek efterfølgende pt.s stemmekvalitet

Ved undersøgelse om pt. kan synke vand med fortykket konsistenser
(100 ml vand + 5 ml blå frugtfarve, vandet fortykkes med Thick and easy)
Kakaokonsistens (1 måleske i 100 ml) Kan drikkes med sugerør, eller af en kop
Sirupskonsistens (1½ måleske i 100 ml) Kan drikkes af en kop. Kan ikke drikkes med sugerør
Gelekonsistens (2 måleske i 100 ml) Skal gives på en ske. Kan ikke drikkes med sugerør eller af en kop 
Giv pt. den ønskede konsistens (individuelt hvordan væsken indgives)
Pt. skal have god tid til at lave synk samt eftersynk
Hvis muligt tjek efterfølgende pt.s stemmekvalitet

Hoster pt. voldsomt i forbindelse med eller umiddelbart 
efter synkebevægelse, har pt. våd stemme JA

Pt. suges i trakealtuben
Testen afbrydes

NEJ

Efter pt. har fået den ønskede mængde suges i trakealtuben
Suget kontrolleres for farve ved at holde det mod et hvidt stykke i fuld dagslys
Kan der suges blå farve i trakealtuben?

JA NEJ

Der suges blå farve i trakealtuben
Pt. fejlsynker den afprøvede konsistens
Der kan kun undersøges med en konsistens 
ad gangen

Plejen observerer det efterfølgende døgn 
hvorvidt der senere kan suges blå farve fra trakealtuben
Pt. kan umiddelbart synke den afprøvede konsistens
Efter behov kan undersøges med en tyndere konsistens

Patienten informeres hvis muligt om resultatet
Resultatet dokumenteres i journalen
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