Opdrachtformulier

Hechtingen en agrafes verwijderen
Naam student:
Datum:

1	Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met
medestudenten of je docent.
2 Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid.
3 Beantwoord de volgende vragen.
a. Wanneer mogen hechtingen of agrafen doorgaans worden verwijderd?
b. Noem drie complicaties die kunnen ontstaan bij het verwijderen van hechtingen of agrafen .
c.	Met welke aandachtpunten houd je rekening bij rapportage over operatiewonden?
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Handelingsformulier

Hechtingen en agrafes verwijderen
Naam student:
Datum:

Naam observator:
  
Beoordeling:
  

Voor alle handelingen geldt:
•	Raadpleeg het dossier;
• Zorg voor voldoende privacy;
• Was je handen volgens de WIP-procedure;
•	Pas de voorschriften toe;
• Observeer en controleer de zorgvrager.

De student:		
Goed
Fout
1	Informeert:		
• Vertel de zorgvrager dat je de hechtingen komt verwijderen;
• Vertel het doel en de werkwijze;
•	Geef aan hoe de zorgvrager mee kan helpen.
2 Zet alle benodigdheden klaar binnen handbereik:		
•	Een bekkentje/ bakje;
•	Desinfectans, chloorhexidine alcohol 70%;
•	Gaasje van 5 x 5 cm; of een kant-en-klare hechtingverwijderset;
•	Een steriele pincet of de agrafentang;
•	Een steriele stitchcutter, een steriele spitse schaar of een agrafetang;
• Verbandmiddelen en eventueel een verbandschaar;
•	Een afvalzak;
• niet-steriele handschoenen.
3	Helpt zorgvrager in de juiste houding:
•	Help de zorgvrager in een gemakkelijke en ontspannen houding;
• Ontbloot de plaats waar de wond zich bevindt.
4 Voert handeling uit:		
•	Maak een werkveld ter grootte van een dienblad schoon met een gaasje overgoten
met alcohol;
•	Leg klaar op het werkveld:
- steriele stitchcutter of steriele schaar, in geopende verpakking
- pincet, in geopende verpakking
- 2 gazen
•	Trek de niet-steriele handschoenen aan
• Verwijder het verband en deponeer dit in de afvalbak.;
•	Controleer op wondsecretie , roodheid, zwelling, lelijke randen;
•	Giet wat van het desinfectans in het bekken en daarna op de gazen;
•	Reinig de hechtingen en de wond op voorgeschreven wijze;
	Enkelvoudige hechtingen verwijderen
• Volg de aanwijzingen in de rapportage. Bij grote wonden worden hechtingen soms
(op voorschrift van de arts) in twee stappen verwijderd.
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•	Trek met de anatomische pincet het knoopje van de hechting iets omhoog;
• Knip het draadje vlak boven de huid met de stitchcutter of de spitse schaar door;
•	Trek de hechting over het wondgebied heen uit de wond;
•	Leg de hechting in het bakje en herhaal de handeling tot je alle hechtingen hebt verwijderd;
	Doorlopend geplaatste hechtingen (festonsteek) verwijderen
•	Pak met de anatomische pincet het eerste knoopje van de hechtdraad;
• Knip de hechting onder het knoopje vlak boven de huid door met de stitchcutter. Snij de
draad niet te kort bij de huid door om terugspingen onder de huid te voorkomen.
•	Pak het volgende lusje van de hechtdraad en knip onder het lusje vlak boven de huid.
Herhaal dit totdat je alle lusjes vrijgeknipt hebt;
•	Trek vervolgens met de pincet alle draadstukjes uit de wond en leg dezein het bakje;
•	Controleer of alle draadstukjes verwijderd zijn;
	Intracutane hechtingen verwijderen
• Verwijder de steristrips waarmee de draad is vastgelegd;
•	Desinfecteer het wondgebied;
• Knip de knoopjes aan het uiteinde van de hechtdraad door;
•	Pak aan één uiteinde de draad vast met de anatomische pincet en trek langzaam in een
rechte beweging de draad volledig uit de wond.
	Agrafes of nietjes verwijderen;
Bij Agrafen volgens Wachtenfeld:
•	Plaats de agrafentang om de uit elkaar staande uiteinden van de agrafen.
•	Druk de uiteinden van de agrafen naar elkaar toe.
Bij Agrafen volgens Michel:
•	Leg de 2-tandsopening onder de agrafe en knijp met de andere helft de agrafe open;
•	Leg de agrafe in de verpakking van de agrafentang of in het bekkentje/bakje;
•	Herhaal deze handeling tot alle agrafes of nietjes verwijderd zijn;
•	Desinfecteer opnieuw de wond met een wattenstokje of steriel gaasje;
• Verbind zo nodig de wond. Breng een zwaluwstaartje aan als de wondranden van
oppervlakkige wonen onvoldoende aansluiten.
				

Goed

Fout

5	Past juiste nazorg toe:		
•	Help de zorgvrager bij het aankleden en help hem in een comfortabele houding;
• Vraag de zorgvrager of het verwijderen van de hechtingen naar tevredenheid is verlopen;
•	Ruim alles op en maak schoon.
6	Rapporteert de bevindingen:		
• Noteer datum en het tijdstip van het verwijderen van de hechtingen;
• Noteer de toestand van de wond;
• Noteer hoe de zorgvrager de situatie heeft ervaren.
Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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Toetsformulier

Hechtingen en agrafes verwijderen
Naam student:
Datum:

Naam beoordelaar:
  
Beoordeling:
  

Kruis aan hoe de handelingen zijn uitgevoerd. Kies uit: V = Voldoende; O = Onvoldoende
Kruis aan door wie de beoordeling is gedaan. Kies uit: B = BPV; S = School
Opdracht
Je verwijdert de hechtingen of agrafen van een zorgvrager die in bed ligt
Voorbereiding

V

O

B

S

V

O

B

S

V

O

B

S

1 Verzamelt de relevante gegevens, met name uit het verpleegdossier.
2 Vertelt de zorgvrager wat ze komt doen.
3 Overlegt met de zorgvrager op welke wijze de handeling het best kan worden
uitgevoerd.
4 Zet alle benodigdheden volgens protocol klaar.
5	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
6 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
Uitvoering
7	Helpt de zorgvrager in de juist houding.
8 Verwijdert het verband volgens protocol
9	Reinigt de wond op de voorgeschreven wijze
10 Verwijdert de hechtingen of agrafen volgens protocol
11	Helpt de zorgvrager bij het aankleden en help hem in een comfortabele houding.
Nazorg
12	Evalueert de zorg met de zorgvrager.
13	Draagt zorg voor de omgeving en de veiligheid.
14 Wast de handen volgens de WIP-procedure.
15	Ruimt alles volgens protocol op en maakt schoon.
16	Rapporteert op de juiste wijze in het verpleegdossier.
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Aandachtspunten / Persoonlijke leerdoelen:
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