Protocol assisteren: Heparbiopsie (klinisch)
* Biopt wordt altijd door een MDL arts (of i.o) gedaan
Doel
* Het verkrijgen van weefsel uit de lever voor nader onderzoek
* Het onderzoek is van belang om tot een juiste diagnose en/of behandeling te komen
Benodigde middelen en materialen (Alfabetische volgorde)
1x 10 cc spuit met lidocaïne 2% met zwarte of oranje naald
1x 10 cc spuit met Nacl 0,9%
1x Biopsienaald Menghiniset, 1.4 mm
Echoapparaat
1x Evt. blauw mesje
Flesje chloorhexidine
1x Folidrape (groen steriel doekje)
1x Gazen, steriel 10 x 10cm
1x Handschoenen steriel (maat vragen aan arts)
1x Onderlegger (groen)
1x Potje met rode dop (voor biopt)
1x Tegaderm wondpad
1x Viltstift
4x Wattenstokjes
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Klaarleggen op kar
Klaarleggen op kar
Op steriel veld
Klaarzetten in hoek (bij aanrecht)
Op steriel veld
Klaarzetten op kar
Steriel veld van maken
Op steriel veld
Klaarleggen op aanrecht
Klaarleggen op aanrecht
Klaarzetten op kar
Klaarleggen op kar
Klaarleggen op kar
In flesje chloorhexidine

Voorbereiding
* Verzamel alle benodigdheden in de biopsiekamer (zie boven)
* Patiënt komt met bed van de afdeling
* Overdracht controleren (bijzonderheden doorgeven aan arts)
* Informeer de patiënt over het onderzoek
* Arts bellen die biopt gaat doen
Werkwijze
* Patiënt gaat plat in bed liggen met de rechterarm boven het hoofd
* Onderlegger wordt onder patiënt geschoven (bij plaats van biopt)
* Biopteur bepaald de biopsieplaats door middel van een echo
* Biopteur gaat desinfecteren
* Lokaal anesthesie wordt gegeven
* Er wordt een kleine incisie gemaakt
* Biopt wordt genomen met Menghiniset (speciale spuit met naald)
* Binnenste gedeelte van de naald wordt er uitgehaald
* Naald wordt op de spuit Nacl.0,9% gedaan
* Doorspuiten zodat biopt in het potje komt
* Afplakken met tegaderm wondpad
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Nazorg
* Afdeling bellen om patiënt te halen
* Biopt brengen naar PA lab
Administratie
* Aanvraag door de arts in Epic laten zetten en uitprinten
* PA sticker op het potje plakken
Aandachtspunten
* Op de afdeling is een controle/observatie schema
* Patiënt kan iets last van schouder krijgen
* Bij vragen en/of calamiteiten kan men altijd de biopteur raadplegen
* Dag van en na biopt niet zwaar tillen en/of sporten
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