
Förberedelser inför 
din operation 
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Närmaste T-bana är Gullmarsplan eller Globen. 
Med bil eller taxi är det enklast att köra in i 
parkerings garaget vid Arenavägen 25 – skylt 
märkt P2. Inne i garaget tar du till vänster. Vår dörr till 
trapphuset och hissarna är tydligt märkta med Capio 
Ortopediska Huset. Vi finns på plan 9. Om dörren är 
låst – ring på porttelefonen. 

Vi vill veta vad du tycker om oss!

Scanna QR-koden med 
mobiltelefonen och berätta.



Det är mycket viktigt att du följer 
instruktionerna inför din operation, 
annars kan den bli uppskjuten.

Mediciner
Inflammationshämmande mediciner ökar risken för 
blödning under och efter operation. 

Följande preparat ska du sluta med senast   
3 dagar före operationen: Orudis, Naproxen, 
Naprosyn, Diklofenak, Voltaren, Arcoxia, Iprén etc. 

Magnecyl, Albyl och Treo måste du sluta med 
senast 10 dagar före operation. Tar du Trombyl ska 
du fortsätta med detta. Det går bra att ta Alvedon.

Dina blodtryckssänkande mediciner ska du INTE 
ta på operationsdagen. Har du andra hjärtmedici-
ner ska du ta dem som vanligt, även på operations-
dagens morgon.

Har du inhalationsmediciner ska de tas som 
vanligt på operationedagens morgon. (Kom ihåg att 
ta med dina egna mediciner till avdelningen.)

Tabletter mot diabetes ska inte tas på operations-
dagens morgon utan tas med till avdelningen.

Välkommen till  
Capio Ortopediska Huset!

Du kommer att:

 gå hem samma dag

 övernatta på vår vårdavdelning

Rökning är inte tillåten på Capio Ortopediska 
Huset, därför rekommenderar vi nikotinplåster.

Hemresa
Det är inte tillåtet att köra bli hem efter opera-
tionen. Låt gärna en anhörig hämta dig, alternativt 
taxi. I speciella fall kan en subventionerad taxiresa, 
sjukresa, beviljas för patienter som bor i Stock-
holm. Fakturan skickas hem. Maxbelopp 140 
kronor. Du som är försäkringskund ska ta kontakt 
med ditt försäkringsbolag angående taxiresor. Bor 
du i annat landsting måste du själv ta reda på om 
du är beviljad till sjukresor.

Miljö
Tänk på att lämna dina överblivna läkemedel till 
apoteket när du inte behöver dem längre.

Övrigt
Anhöriga kan tyvärr inte följa med in på operation/
avdelning. Patienten kan fritt använda sin mobil-
telefon före och efter operationen för att meddela 
anhöriga.

Fler frågor? 
Har du en smarttelefon och Bank-ID kan du chatta 
med oss. Mer information hittar du på vår hemsida 
eller så ringer du till oss  och väljer knappval 5. 
Det går även bra att ringa våra sjuksköterskor i 
receptionen. 
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Medtag giltig ID-handling!

OBS!

OBS!

OBS!

OBS!

Hygien – Duscha två gånger!
För att minska antalet bakterier på kroppen 
och på så vis minska risken för infektioner 
ska du kvällen före operationen duscha och tvätta 
hela kroppen, inklusive håret, med anti bakteriell 
tvål som finns att köpa receptfritt på apoteket. 
Upprepa detta operationsdagens morgon. Det 
räcker att tvätta håret en gång. Det är INTE tillåtet 
att använda krämer/smink/deodorant mm efter 
duschen. Sätt på dig rena kläder efter duschen. 
Lämna värde saker och smycken hemma.

Observera att du inte får ha några sår på 
kroppen när du ska opereras, om så är fallet 
kontakta oss före operationen. Det är ej tillåtet  
att raka benen veckan före (7 dagar) operation.

Allt nagellack måste tas bort. Det är ej tillåtet att ha 
någon form av konstgjorda naglar såsom påbygg-
nad, akryl eller gele, utan dessa måste avlägsnas i 
god tid före operationen.

Fasta inför operationen
Det är av största vikt att fasta (avstå från
mat och dryck) före operationen på grund av risk 
för kräkningar under operationen. I värsta fall kan 
födan komma ner i luftvägar och lungor, detta är ett 
livshotande tillstånd! 

Du ska vara fastande under 6 timmar fram till den 
inställelsetid du fått.

• Du får dricka klara drycker fram till 2 timmar 
innan du ska vara här. 

- Vatten, saft, kaffe eller te med socker (utan 
mjölk) 

- Ingen annan dryck får intas fram till 2 timmar 
före operation (påverkar magsäckens tömning).

Det kan bli väntetid innan just du kommer in på 
operation. Vi behöver dock kalla dig i god tid 
eftersom operationsprogrammet kan behöva 
ändras av olika orsaker. 


