Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital
Fremgangsmåde ved udførelse af Blue Dye Test (Blå frugtfarve)
Undersøgelse af synkefunktion hos patienter med cuffet trakealtube med Suction Aid, afcuffet tracheltube eller
glat kanyle
Der kan undersøges, om patienten kan synke eget mundvand, vandige eller fortykkede konsistenser

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

Nej

Pt. er ikke klar til Blue Dye Test.

Gennemførelse af synketest er lægeligt godkendt.
Synketest kan gennemføres både cuffet og afcuffet.
Pt. suges i mund og svælg, over cuffen via Suction Aid
og i trakealtuben.

Afprøv en tør synkning.
Kan pt. hoste eller rømme sig.
Hvis muligt tjek pts. stemmekvalitet.

Ved undersøgelse om pt. kan synke mundvand
(100 ml vand + 1 ml blå frugtfarve).
Alternativt kan udføres mundstimulering eller terapeutisk tandbørstning med blåt vand.
Ved undersøgelse om pt. kan synke vandig konsistenser
(100 ml vand + 1 ml blå frugtfarve).
Giv 10-20 ml. blåt vand. Pt skal have god tid til at lave synkebevægelse samt eftersynk.
Ved undersøgelse om pt. kan synke vand med fortykket konsistenser
(100 ml vand + 1 ml blå frugtfarve, vandet fortykkes med Thicken Up Clear).
Kakaokonsistens (1 måleske i 200 ml) kan drikkes med sugerør, eller af en kop.
Sirupskonsistens (2 måleskeer i 100 ml) kan drikkes af en kop. Kan ikke drikkes med sugerør.
Gelekonsistens (3 måleskeer i 100 ml) skal gives med ske. Kan ikke drikkes med sugerør eller af en kop.
Giv pt. den ønskede konsistens (Individuelt hvordan væsken indtages).
Pt. skal have god tid til at lave synkebevægelse samt eftersynk.
Hvis muligt tjek efterfølgende pts. stemmekvalitet.

Hoster pt. voldsomt i forbindelse med eller
umiddelbart efter synkebevægelse.

Pt. suges over cuffen via. Suction Aid og i
trakealtuben.

Ja

Nej

Når pt. har fået den ønskede mængde, suges der efter 5 min.Jaover cuffen via Suction Aid
og 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

Pt. fejlsynker den afprøvede konsistens.
Der kan kun undersøges med en konsistens af
gangen.

Ja

Nej

Pt. suges efterfølgende efter 1 og 2 timer over cuffen via Suction Aid
og i trakealtuben.
Har der ikke været blå farve at suge, kan pt. umiddelbart synke den
afprøvede konsistens.

Ja

Patienten informeres hvis muligt om resultatet
Resultatet dokumenteres i journalen

