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När en patient behandlas eller har behandlats med cytostatika kan utsöndringstiden och graden av 

verksam substans som utsöndras skilja sig åt. Den behandlande enheten ska informera om vilken typ 

av cytostatika som är aktuell. Se Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:5 (Cytostatika och 

andra läkemedel med bestående toxisk effekt.) 

 

Peroral administrering 

 Använd medicinsked vid uttag ur medicinburk. 

 Skeden skall sköljas i rikligt med vatten efteråt.  

 Tabletter och kapslar får ej delas eller krossas.  

 Delas tabletter eller kapslarna upp i en dosett så ska separat dosett användas.  

 Tabletter och kapslar ska sväljas med riklig mängd vätska 

 

Avfallshantering i samband med cytostatikabehandling, Urin 

 Vid byte av KAD-påse rekommenderas:  

 Att använda DUBBLA handskar och långärmad rock.  

 Töm påsen långt ner i toalettstolen med så lite stänk som möjligt.  

 Stäng locket och spola.  

 Släng KAD-påsen i dubbla soppåsar och lägg i vanliga sopor/säckar. 

 

Inkontinensskydd 

 Vid användning av inkontinensskydd släng dessa i dubbla soppåsar.  

 

Bäcken  

 Vid användning av bäcken/urinflaska låt urinen svalna och därefter häll den i toaletten, 

stäng locket och spola. Det är bara varm urin eller ånga från den som kan utsöndra 

läkemedlet. 
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Toalettbesök 

 Person som går på toalett på vanligt sätt ska stänga locket och spola 2 gånger. 

 

Spill 

 Torka upp eventuellt spill med absorberande engångsmaterial. Undvik svepande 

rörelser. Tvätta med vatten och därefter ytdesinfektionsmedel. Använt 

engångsmaterial läggs i dubbla soppåsar som försluts och läggs i vanliga sopsäckar.  

 

Tvätt 

 Skyddsrockar och andra textilier som förorenats hanteras som vanlig tvätt. 

 

 

På oskyddad hud  

 Skölj genast i riklig mängd vatten i 5 min. Om irritation uppstår kontakta läkare. 

Dokumentera tillbud. 

 

 

I ögon  

 Skölj genast i riklig mängd vatten i 15 min. Om irritation uppstår kontakta läkare. 

Dokumentera tillbud. 

 

 

 

 

Kontakta ansvarig sjuksköterska om något är oklart. 


