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Ultraljudsundersökning 
av bukaortaaneurysm



Bakgrund

• Lokaliserad vidgning av bukaorta >3 cm
(ökad rupturrisk >5,5 cm)

• Riskfaktorer rökning
manligt kön
ärftlighet
bukfetma

• Endovaskulär åtgärd/öppen kirurgi



Rupturerad bukaorta

• Blödningschock

• + klassisk symtomtriad akut buksmärta
syncope
pulserande resistens i buken



Indikationer för ultraljud

• Oklar hypotension/blödningschock hos äldre patient



Landmärken

95% av aneurysmen är infrarenala

Truncus coeliacus
SMA (a mesenterica superior)
Bifurkationen







Utförande

1. Transversalplanet
• Identifiera kotkroppen, justera djupet
• Identifiera proximala aorta och dra som 

ett blixtlås till bifurkationen
• Mät största AP-diameter i ytterväggen

2. Sagittalplanet





Rubrik

• Bullet1
• Bullet 2
• Bullet 3
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Fallgropar
• Stor aorta ≠	ruptur
• Ser	ej	retroperitonealt hematom

• Störande tarmgas -> tryck (långvarigt)
vibrera
flytta proben från mittlinjen
lägg patienten på sidan





Sammanfattning

• Scanna från truncus till bifurkationen i 2 plan
• >3 cm patologiskt
• Normal aorta utesluter ruptur
• Stor aorta är	inte	lika	med	ruptur



Ultraljudsundersökning 
av djup ventrombos





Indikation för ultraljud

• Oklar dyspné/hypotension
• Oklar högerkammarsvikt
• LE/DVT-misstanke (pre-test probability)



Proximal DVT - Ovanför knät Distal DVT - Nedanför knät

Common femoral vein

Femoral vein

Deep femoral vein

Popliteal vein

Tibial veins (ant/post)

Peroneal vein



Anatomi djupa vensystemet



Undersökningsmetod



Venkompression

• Om venen inte kan komprimeras finns

1. trombmassa vid kompressionspunkten

2. trombmassa ovan och välfungerande klaff nedom kompressionspunkten



Utförande

• V femoralis
Börja under inguinalligamentet – identifiera 1 artär och 1 ven
Hitta konfluensen mellan v femoralis communis och v saphena magna
Följ v femoralis så långt det går
Försök hitta konfluensen med v femoralis profunda

• V poplitea
Börja i knävecket – ”pop on top”
Följ v poplitea ner till trifurkationen











Fallgropar

• Svullen lymfkörtel misstas för icke komprimerbar ven
• Proximal DVT i v iliaca och v cava inf kan ej uteslutas
• Vid svår hypotension kan artärer också komprimeras
• Ej tillförlitligt på patienter med tidigare DVT



Sammanfattning

• Scanna från ljumsken till knävecket
• Komprimera venen med 2 cm mellanrum
• Utesluter inte proximal DVT ovan ljumsken




