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Thoraxdekompression med TPAK Akut 
omhändertagande Kiruna 

 

 

Syfte 

Rutinen syftar till att säkerställa handhavande vid thoraxdekompression. 

TPAK-nålen har den rekommenderade längden på 82,6mm vilket är 

längreän den grövsta PVK och penetrerar därför djupare och gör det mer 

troligt att man kommer rätt vid thoraxdekopression. 

Omfattning 

Gäller för ambulansen Kiruna Sjukhus 

 

Terminologi 

TPAK = Tension pneumothorax access kit 

 

Lagrum och styrande förutsättningar 

Referens: PHTLS, ”nåldekompression vid övertryckspneumothorax hos 

vuxen patient – riktlinjer fritt efter fgk-regionernas riktlinje”- Luleå/Boden 

Ambulanssjukvård. 

 

Rutinbeskrivning 
Övertryck i pleuran pressar samman lungan och ger överskjutning av medi-

astinum och hindrar det venösa återflödet till hjärtat. Genom att släppa ut 

övertrycket genom TPAK-nålen motverkas detta.  

Indikationer 
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Övertryckspneumotorax:  

 Tilltagande andningssvårigheter, lufthunger samt 

 Takykardi, lågt blodtryck, eventuellt stasade halsvener (Obs. syns inte 

vid samtidig hypovolemi) samt 

 Avsaknad av andningsljud på ena sidan, hypersonor perkussionston (kan 

vara svårt att värdera). 

 

Övriga kännetecken 

 Svårventilerad 

 Trachealöverskjutning 

 Subkutana emfysem 

 Asymmetri i thorax 

 Cyanos 

 

Instruktioner 
1. Bedöm andningsljud på båda sidorna 

2. Se och känn på bröstkorgens rörelser. Sidoskillnad? 

3. Välj sida och punktionsplats:  

 - Identifiera medioklavikularlinjen (nyckelbenets mittpunkt) på aktuell 

sida 

 - Rätt placering är i mellanrummet 2:a och 3:e revbenet (i överkant av 

3:e revbenet) 

 Tips: många har en palperbar vinkel på bröstbenet där andra revbenet 

börjar, följ sedan ut till insticksställe 

4. Tvätta området med klorhexidinsprit (eller tillgängligt medel) om situat-

ionen tillåter 

5. Alternativt (Ta fram en 10 ml spruta förfylld med 5 ml NaCl)  

6. Vrid av den röda toppen på nålförpackningen. Ta ut nålen 

7. (Koppla sprutan på nålen) 

8. Sätt nålen i huden och stick rakt in med 90º vinkel mot thorax-väggen, 

riktad mot patientens ryggsida 

9. Nålen förs in tills man får luftflöde (bubblor i sprutan), stanna i det läget 

10. Eventuellt kan en mindre mängd NaCl ges för att spola rent nålen 

11. Dra ut mandrängen utan att rubba katetern 

12. Tejpa fast katetern på bröstkorgen 

13. Bedöm andningsljuden och inspektera bröstkorgen igen. Om man ligger 

rätt så sker en momentan förbättring 
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Observera  

 Undvik att sticka i riktning mot hjärtat  

 Undvik att sticka medialt om medioklavikularlinjen. Tänk kvadrant 

”yttre, övre”  

 Samtliga revben har kärl och nerver på undersidan vilket man behöver 

undvika  

 Övertrycksventilering av medvetslös patient kan ge (ventil) pneumotho-

rax  

 Övertrycksventilering av patient med ventilpneumothorax kan förvärra 

symtomen  

 Övervaka patientens tillstånd kontinuerligt. Om det förvärras igen kan 

proceduren behöva göras om  

 OBS! Vid öppen pneumotorax: Täck över eller stäng sugande sår på 

bröstkorgen med t.ex. utklippt lapp av gummi eller plast och tejpa på tre 

sidor, lämna en sida öppen för luft att sugas ur torax. Går även använda 

deffplatta till detta, men då får man lätta på plattan när/om patienten blir 

takykard eller försämrat andningsarbete.  
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Traumatiskt hjärtstopp: 

 Thoraxdekompression kommer före kompressioner enligt riktlinjer 

 Vid traumatiska hjärtstopp skall dekompressionsnål sättas på båda sidor 

av bröstkorgen via 2:a interkostalrummet ovanför 3:e revbenet i me-

diclavikulärlinjen 

 Se algoritm för traumatiskt hjärtstopp 

 

Algoritm på HLR.nu 

Placering i bilen 

 Finns i läkemedelsväskan bredvid orange pvk 

 Extra nålar finns i ambulansförrådet 
 

 

Fördjupning 
Instruktionsfilmer:https://youtu.be/s8F-bJWFal8 

https://youtu.be/tqllpaYqROw  https://youtu.be/oSoSQd1xMQg  

 

https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2018/03/Handlingsplan-Trauma-2016.pdf
https://youtu.be/s8F-bJWFal8
https://youtu.be/tqllpaYqROw
https://youtu.be/oSoSQd1xMQg

