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Inklusion: S-drop er sat op pga. igangsæ>else eller PROM
Inklusionskriterier (krav for deltagelse)
•
•
•
•

•
•
•
•

Oriﬁcium ≤4 cm ved sHmulaHonsstart
>18 år
Hoveds5lling
Singleton

•
•
•
•

Normal/afvigende CTG forud for s5mula5on
Fosterskøn <4500 gram
GA >37 uger
Kan forstå og/eller læse dansk

Mundtlig og skriIlig informaHon
Ønsker den fødende at deltage?
Samtykkeerklæring underskrives af fødende. HUSK E-MAIL ADRESSE
Udfyld rød oplysningsseddel, hvis kvinden ikke ønsker deltagelse

Udfør vaginal eksploraHon:
a) Hver 2. Hme eIer s-droppet er sat op eller
b) Når du skønner oriﬁcium er 6 cm

Oriﬁcium ≥ 6 cm à randomisering
Link på fødestue computerens skrivebord (eller www.condisox.dk)
• AutorisaHonskode: Sommer16
• Indtast nødvendige oplysninger og tryk på ”randomize”
• Et projektnummer fremkommer.
• Find projektmedicin med 5lsvarende nummer i medicinkøleskab
•
•

(1 ampul = 10IE Syntocinon eller placebo)

• Bland projektmedicin i henhold 5l instruks for s-drop

(Emballage aﬂeveres i CONDISOX postkasse sammen med samtykkeerklæring og ampuller bortkastes)

• UdskiI s-drop inklusiv infusionsslange med projektdrop.
Registrer indgivet volumen og 5dspunkt på samtykkeerklæring
• Fortsæt behandling i henhold 5l instruks
• Nedtag projektmedicin, når placenta er født.
Registrér 5dspunkt og indgivet volumen på samtykkeerklæring.

DYSTOCI: Seponér projektmedicin og erstat med nyt s-drop. Infusion
startes på 20ml/t .

HYPERSTIMULATION: Følg lokal instruks
POSTPARTUM BLØDNING: Nedtag projektmedicin og følg lokal instruks.

Mini manuskript til mundtligt information
• Der foregår et projekt på fødegangen om vestimulerende drop.
• Vi vil undersøge om det er bedst at fortsætte
medicinen hele fødslen, eller om det er bedre at
afbryde den, når fødslen er godt i gang
• Vi vil blandt andet kigge på:
• Hyppighed af kejsersnit pga dårlige veer eller
stress hos barnet
• Hvorledes du og dit barn har det efter fødslen
• Når din livmodermund er 6 cm åben udskifter vi
droppet med projektmedicin, enten et saltvandsdrop
(placebo) eller et nyt ve-stimulerende drop.
• Hvis fødslen ikke skrider frem med projektmedicin,
vurderer vi om det er nødvendigt at udskifte
projektmedicinen med et nyt ve-stimulerende drop
• Du kan læse mere om projektet i den skriftlige
information.
På www.condisox.dk under Deltagerinfo findes en kort
informations video, som kan vises til mulige deltagere.
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