Isolerad hyperterm
perfusion (ILP)
Patientinformation
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Denna information riktar sig till Dig som blivit
rekommenderad/erbjuden operation med Isolerad Hyperterm
Perfusion (Isolated Limb Perfusion, ILP).
Isolerad hyperterm perfusion är en regional cancerterapi som
möjliggör att ge en mycket hög koncentration av cytostatika i
en arm eller ett ben med liten risk för biverkningar i resten av
kroppen. Operationen görs i Sverige endast på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. Det görs cirka 40 ingrepp
årligen och omfattar patienter med malignt melanom eller olika
typer av mjukdelstumörer.

Hur går operationen till?
Extremiteten (arm eller ben) isoleras kirurgiskt med friläggning
av artär och ven och ansluts till en hjärt-lungmaskin.
Blodförsörjningen av extremiteten sker då helt via hjärtlungmaskinen och till denna tillsätts höga doser av cytostatika
som pumpas genom extremiteten under 60-90 minuter. Därefter
sköljs cytostatikan bort och den normala blodcirkulationen
återställs.
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Vårdtid
Du kommer till vårdavdelningen dagen före operation. Vid lång
resväg kan det bli aktuellt med inläggning två dagar före
operationen, detta kommer Du och Din läkare/sjuksköterska
överens om. Operationen tar cirka 3-4 timmar och sker i narkos.
Efter operationen vårdas Du på en uppvakningsavdelning innan
Du kommer tillbaka till vårdavdelningen, vanligen på
eftermiddagen eller kvällen samma dag.
Operationssåret sys med stygn som försvinner av sig självt. Om
såret sytts med stygn som inte försvinner av sig själva, ska dessa
oftast tas bort cirka 2 veckor efter behandlingen, och du får då
en remiss till distriktssjuksköterskan för detta. Den totala
vårdtiden är mellan 3-5 dagar, men kan variera.

Fysisk aktivitet
Det är viktigt att du rör dig så mycket som möjligt efter
operationen, detta för att bibehålla rörlighet och funktion i den
behandlade armen/benet. Om operationen är gjord på benet kan
det kännas som att gå på krossat glas efteråt. Ha benet i högläge
i vila. Är det armen som är opererad är det viktigt att träna
rörligheten i handen. Vid frågor, kontakta Kirurgimottagningen
Sahlgrenska får rådgivning.

Biverkningar/effekter
Normalt efter ILP är att den opererade extremiteten svullnar
upp, blir rodnad och ömmande. Detta brukar komma 3-5 dagar
efter operationen och gradvis öka i omfattning under 2-3 veckor
och därefter avta. För många patienter har symtomen försvunnit
inom 3 månader men för en del kvarstår symtomen under längre
tid. Du kan även utveckla blåsor och du kan tappa naglarna på
den behandlande foten eller handen efter operationen. Naglarna
växer sedan ut igen.
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Uppföljning
Du kommer kallas för återbesök till Kirurgimottagningen på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset efter cirka 4 veckor samt
efter 3-6 månader efter operationen för att följa upp resultatet
och hur du mår efter din operation. Ibland kan dessa besöken
ske via telefon beroende på din situation. Utöver detta är det
vanligtvis inremitterande läkare på ditt hemsjukhus som
ombesörjer uppföljningen.
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Egna anteckningar
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Egna anteckningar
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Kontaktuppgifter
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss

Kirurgimottagningen SU/Sahlgrenska

031-342 84 37

Avdelning 132 SU/Sahlgrenska

031-342 11 32
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