Bilag 1. Rammeordinationer for sygeplejersker på Mave- og Tarmkirurgisk afsnit A2, Aalborg Universitetshospital Syd
Nedenstående delegerede ordinationer er oprettet i medicinmodulet, som standardordinationer. Standardordinationerne kan fremsøges i medicinmodulet ved søgning på bl.a.
”delegeret”.
Lægemiddel
Præparat og adm. vej

Styrke Indikation

Methylrosalin,

Hudløshed, væskende
hud
500m Mild smertestillende,
g
febernedsættende
3,75- Mod søvnløshed
7,5mg

Paracetamol

Imozop

Magnesia

Dosering

Administra- Varighed
tionstype
evt.

flydende
1g x 4 dagligt

Voksne: 7,5mg 15-30 min
før sengetid
Ældre + kronisk
respiratorisk insufficiens.
3,75mg 15-30 min før
sengetid.
500m Obstipation, træg mave, 1g 1-2x dagl.
g
post operativt,
syreneutraliserende

tbl

4-6t

Cave, nedsat leverfunktion

tbl

6-8t

Nyopererede i 1 døgn. Gives for at
opretholde/opnå normal døgnrytme. Der
skal derfor ikke gives tbl. efter kl 02.

tbl

Primperan

10mg Post OP kvalme,
10mg x 1. min interval på 6t iv
perialstalstik fremmende på adm. Gives over 3min.

Gangiden/Movicol

1 brev Kronisk obstipation
Svær obstipation

1-3 breve dagl.

Alminox

1 tbl

1-3 efter behov

Pulver der
blandes op
i vand
Tyggetbl.

Ondansetron

4mg

4mg. Max 16mg/døgnet

Tbl + iv

Combivent

2,5ml Ved behov for
bronkodilaterende
behandling
2mg Diarre

1 ampul – ved svære
tilfælde og behov for flere
skal læge kontaktes
Behandling kan initieres af
spl. skal derefter
lægeordineres
15-20ml

tbl

Imolope

Laktulose

Gastro-øsofageal
refluks
Kvalme og opkast

660m Obstipation
g/ml

Kontraindikationer

Virkning
indtræder
6-8t efter
adm.
Max Pkonc efter
5-15 min

Ved nedsat GFR skal magnesia altid
lægeordineres samt ved svær IBD og GIobstruktion
Dosis reduktion ved nedsat GFR samt ved
GI-blødning, perforation eller mekanisk
obstruktion. Ved disse tilfælde præparatet
altid skal lægeordineres.
Ileus/mistanke om ileus. GI-perf., IBD,
ventrikeltømningsforstyrrelse.

Max PSamtidig behandling med apomorphin
konc, tbl: (antiparkinsonmiddel)
1,5t, iv:
10min
inhalations
Forsigtighedsregler: se pro.medicin.dk
væske

Oral
opløsning

Ovenstående informationer om lægemiddelpræparater er hentet fra pro.medicin.dk i marts 2019

Diarre med feber eller blodig aff. Aktiv IBD,
pseudomembranøs colitis, ileus, megacolon
Virkning
efter 2-3
dage

GI-perf. Toksisk megacolon,
galactoseintolerens

