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Leg. djursjukskötare på Anicura Norsholms Djursjukhus utanför Norrköping. Utbildning: Djursjukskötarprogrammet på SLU.

Permanentkanyl: Om djuret

Tejp: Kanylen måste tejpas fast för

ska få medicin direkt i blodet,
få dropp, sövas eller när många
blodprover ska tas används
kanylen. Att ta blodprov och söva
hör till de vardagliga sysslorna,
men som djursjukskötare får man
också hjälpa till inför operation,
röntga och rehabilitera djuren.

att den ska sitta kvar. Tiden som
kanylen ska sitta fast varierar men
oftast ungefär ett dygn.

Natriumklorid: Används för att
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spola kanylen och för att se att
den sitter rätt och att kärlet är helt.
Spolningen görs innan och efter
man ger medicin eller när man ger
och tar bort dropp, så att kanylen är
helt ren.

Nisse är på kontroll efter att ha
opererat bort ena ögat på grund
av en ögonsjukdom.

Klippmaskin: När man ska ta
blodprov eller lägga kanyl måste
man klippa bort lite päls först.

Spruta: Tillsammans med
natriumkloriden används sprutan för
att spola kanylen.

Stasslang och peang:
Slangen sätts oftast ovanför
armbågen för att stasa av
blodkärlen, alltså för att hitta
kärlen så att man kan ta blodprov.
Peangen, som liknar en sax,
hjälper till att dra åt och låsa
slangen i det önskade läget.

Desinfektionssprit + tuss: Efter
klippningen är det viktigt att rengöra
huden med sprit som duttas på med
tussen på det området som ska
behandlas.

Handskar: Har på dem i princip hela tiden.

Blodprovsrör med tillsatser: Det finns flera

De är viktigast efter klippningen då man
spritar, men eftersom de hör till hygienpolicyn
bör man alltid ha på sig handskar. De byts
givetvis ut efter ”smutsiga” moment.

rör med olika tillsatser i, eftersom olika maskiner
vill ha annorlunda separeringar på blodet.
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