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Arbetsbeskrivning 

Sammanfattning 
Aortastenos: 
Innebär att en eller flera av cusparna som förkalkats. De två vanligaste orsakerna till detta är 
sklerotisk degeneration (vanligast) samt reumatisk endokardit (ovanlig i Sverige). 
 
Aortainsufficiens: 
Orsakas av dilatation av aortaanulus eller cusp-påverkan. Specifika sjukdomstillstånd är tex 
endocardit (patienter med bicusbida klaffar är predisponerade) och stödvävnadsdegenererande 
sjukdomar såsom Morbus Bechterew och Marfans syndrom. 
 
Klaffsubstitut:  
Vi använder St. Jude Regent och ON-X klaff som mekanisk protes. Edwards 2800TFX eller Edwards 
Magna Ease Aortic som biologisk protes. 
 
Indikationer 
Aortastenos: 
Operationsindikation om symtom föreligger och den systoliska tryckskillnaden ligger över 50 mmHg 
(normalt 0-5 mmHg) och/eller om klaffarean är <1cm2/m2. 
 
Aortainsufficiens: 
Operation utförs vid aortainsufficiens med kammarpåverkan och insufficiens mer än grad två av fyra. 
 

Material 
Galler/hakar: 
Hjärtcoronar galler 
Klaff komplettering 
Sticksåg batteridriven (sagitalsåg vid reoperationer) 
Sternum komplettering (ej vid reop) 
 
X-tra instrument: 

 Ev. Edwards 2800TFX klaffmått 

 Ev. Edwards Magna Ease Aortic klaffmått 

 Ev. St.Jude Regent klaffmått 

 Ev. ON-X klaffmått 
 
Kanyler/katetrar: 

 Kanyler fråga kirurg 

 Barnbardic 

 Coronarballongkateter 17 fr 

 Ev. Coronarballongkateter 15 fr  

 Ev. Retrograd kardioplegikateter 

 Ev. Coronarperfusionskanyl Medtronic 30055 med silikontipp 
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Suturer: 
Stentade klaffproteser: 
Hållsutur:   2-0 Ethibond- Exel V-5 med pledget 
Aortaklaffsutur: 2-0 Ethibond Excel V-5 med pledget  
Aortotomi:  3-0 alt. 4-0 Prolene (fråga kir.om storlek på nål och sutur) 
Fixationsligatur: 5ans Silkeligatur 3x60cm 
Vä.kammarspets: 4-0 Prolene RB-1 
Barnbardic:  4-0 Prolene RB-1 
Övriga suturer: se PM Mall Hjärtkirurgi 
 
Övrigt: 

 Thoraxset 

 Thoraxlakan 3M 

 Sköljkoppar till biologisk klaff 

 Interna spatlar skall finnas inne på op.salen 

 Lamphandtag 

 Operationsrockar 

 Handskar 

 Sugmunstycke 

 Diatermikniv med smokevac 

 Röda kompresser 

 Benvax 

 Knivblad nr 11 och 20 

 Suturboots 

 Ev. Grön hålduk  
 

Uppdukning av material 
Se PM Mall Hjärtkirurgi 
 

Apparatur 
Se PM Mall Hjärtkirurgi 
 

Förberedelser intraoperativt 
Se PM Mall Hjärtkirurgi 
 
Desinfektion av hud 
Se PM Mall Hjärtkirurgi 
 
Sterildrapering 
Se PM Mall Hjärtkirurgi 
 

Operationsteknik 
Incision med kniv därefter delning av vävnad med diatermi. Sternotomi med sticksåg. För blodstillning 
av sternums kanter används benvax och diatermi. Kirurgen öppnar pericardiet och syr upp 
pericardiet. Kanylering se PM Mall Hjärtkirurgi. 
 
Kardioplegin kan administreras på olika sätt. Antegrad given kardioplegi kan rinna in i kammaren i 
stället för ut i coronarkärlen beroende på att klaffen är otät. Cardioplegivätska kan då ges som 
retrograd cardioplegi eller via coronarostier med ballongkateter, se PM Mall Hjärtkirurgi. 
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Aorta öppnas med 11:ans knivblad och därefter med sax, ca:15 mm från klaffen. Pledgeterade 
hållsuturer 2-0 flätad sutur med liten nål sätts i aortaväggen. På dessa hängs Crafford 18 cm eller 24 
cm. Klaffen klipps ut med klaffsax, concotom eller med tång Allis. Operatören sköljer rent där 
aortaklaffen suttit så att det inte finns någon kalkrest kvar. Aortas diameter mäts med klaffmått, storlek 
och typ av klaff väljs, biologisk eller mekanisk klaff.  
 
Biologisk klaff tas upp endast med klaffhållare, för att undvika skada på klaffen. De biologiska 
klaffar som förvaras i formalinlösning sköljs i 2x1 minuter i olika bad med NaCl. Biologisk klaff bevaras 
i Nacl tills den sätts in, och fuktas kontinuerligt under insättning. De mekaniska klaffarna tas upp i sin 
innerförpackning, öppnas och klaffhållare sätts på plats. På klaffarna sitter en lapp med serienummer 
och storlek, den klipps bort. Även den yttre plastskivan runt klaffen tas bort. Gröna tyghanddukar eller 
hålduk i tyg läggs i fyrkant runt såret och syringen fästs därefter med handduksklämmare. Operatören 
sätter aortaklaffsuturerna som är 2-0 flätade icke resorberbara med liten nål och pledget. Till klaffen 
krävs ca: 12 – 16 stycken suturer. När alla suturerna är på plats i aorta sys dessa på den suturkrage 
som finns på aortaklaffprotesen. Biologisk klaff fuktas alltid med NaCl med jämna intervaller under 
insättningen. Assistenten tar emot nålarna med en Hegar nålförare 14cm. Alt. sys suturen omedelbart 
i sykragen efter den är satt i aortaanulus. Efter att suturerna är satta i sykragen fuktas trådarna och 
klaffen förs på plats. Suturerna som håller fast klaffen vid klaffhållaren skärs bort och hållaren tas ut. 
Obs, vid mekanisk klaffprotes ska alltid klaffhållaren sparas tills operationen är klar eftersom den kan 
användas som en roterare. Klaff-suturerna knyts och klipps. Operatören kontrollerar att klaffen öppnar 
sig ordentligt med klafföppnaren. Hållsuturerna klipps bort, observera att få tillbaka pledgeten. Aorta 
sutureras nu med 3-0 eller 4-0 icke resorberbar monofil sutur. Suturens grovlek är beroende på 
aortaväggens kvalitet. Vid behov kan filtbitar användas i början och i slutet av suturraden. 
 
Luftning av hjärtat kan ske på flera sätt: 

 Via antegrad kardioplegikateter. 

 Via höger övre hålven med en barnbardic, sutureras med 4-0 Prolene RB-1. 
 
Aortatången tas bort. 
Pacemaker elektroder, dränage samt slutning av operationssår se PM Mall Hjärtkirurgi. 
 
Förberedelser för avveckling av hjärtlungmaskin 
Se PM Mall Hjärtkirurgi 
 
Slutning av operationssåret 
Se PM Mall Hjärtkirurgi 
 

Kontroll efter operationsslut 
Se PM Mall Hjärtkirurgi 
 

Komplikationer/risker 
Se PM Mall Hjärtkirurgi 
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