Thoraxskada

vuxen

T14

Primär bedömning
ABCDE
Svårighetsgrad bedöms framför allt utifrån graden av andnings- och
cirkulationspåverkan, samt skademekanism.
Allvarlig thoraxskada kan vara associerad med bukskada och spinal skada.
Om kritiskt skadad (dyspné, misstänkt pneumo-/hemothorax, öppen thoraxskada,
flail chest, multipla revbensfrakturer, cirkulatorisk chock) – avtransport inom 10
minuter.
Sekundär bedömning
Först då livshotande tillstånd identifierats och stabiliserats (se Trauma allmänt,
T01).
Helkroppsundersökning
Multitrauma – andra skador? Undersökning huvud – tå.
Riktad undersökning
Observera ev. asymmetriska andningsrörelser, kontusioner/sår.
Palpera efter instabilitet, frakturer, subkutant emfysem.
Förskjutning av trachea?
”Lethal five”: övertryckspneumothorax, hjärttamponad, massiv hemothorax,
öppen thoraxskada, flail chest.
Vitalparametrar
/status

Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT,
vakenhet, temp)
• Bedöm andningsdjup och frekvens, auskultera efter ev.
sidoskillnad i andningsljud
• Halsvenstas?

S Beskriv skadehändelse
A
M -blockare, antikoagulantiabehandling.
P
L
E Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?
Indikationer för behandling
Traumatisk thoraxskada.
Ofri luftväg, hypoxi måste åtgärdas.
Lågt blodtryck (systoliskt BT 80-90) kan accepteras om patienten är vid
medvetande.
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Thoraxskada

vuxen

T14

Behandling
Basal (fri luftväg, assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt
”Prehospital undersökning och behandling”).
Vid tecken på hypovolem chock – prioritera avtransport.
Se nedan angående smärtbehandling.
Specifik
– Stabilisera halsryggen och vid trauma, immobilisera.
– Vid hypotension inf. Ringer-acetat i.v. 500 ml, kan upprepas fyra (4) gånger.
– Om ingen misstanke om spinal skada: transportera medvetslös i stabilt
sidoläge, helst med skadad sida nedåt. Vaken transporteras i bekväm
ställning, oftast sittande.
– Öppen thoraxskada täck med tättslutande förband, som tejpas på tre sidor,
så att evakuering av luft tillåts.
– Främmande föremål som penetrerat in i thorax lämnas kvar i läge och
stabiliseras under transporten till sjukhus.
– Vid tilltagande andnings-/cirkulationspåverkan i kombination med nedsatt
andningsljud – misstänk ventilpneumothorax.
Ring kirurg eller narkosjour.
– Smärtbehandling får endast ges till kontaktbar patient.
Smärtlindring ges enligt riktlinje ”Smärtbehandling allmänt”
Vid illamående ges Inj. ondansetron 2 mg/ml 2 ml i.v.
– Övervakning
− Basal (ABCD, vitalparametrar/-status)
Mål för behandling
Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”.
Vid misstanke om pågående inre blödning: målblodtryck systoliskt BT 80-90.
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