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28
. N

ov
em

be
r 2

01
9

Information til 
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Gør livet lettere – Easypump® II



Principperne ved Easypump® II

Easypump® II er en elastomerisk 
infusionspumpe til indgivelse af medicin. 

Principperne ved Easypump® II er enkle:  
En elastomerisk ballon er fyldt med 
medicin, som skubbes gennem slangen. 

En regulator regulerer infusionshastig-
heden og sikrer en konstant medicin 
infusion.

Produkt beskrivelse

Easypump® II

	Hætte: Sikker beskyttelse af påfyldningsporten

 Blød yderskal: Beskytter den elastomeriske 
     membran
 Elastomerisk membran: Fungerer som trykkilde 
     og opbevaring af medicin
 Regulator: Regulerer infusionshastighed der 
     sikrer konstant og nøjagtig dosis

 Klemme: For start og stop af infusion

 Filter: Fjerner luft og partikler

 Sikker patient tilslutning



FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Funktion - Hvordan ved jeg, om pumpen fungerer?
Den elastomeriske ballon vil gradvist blive mindre efterhånden som medicinen 
løber ind. Vær opmærksom på, at dette kan ske meget langsomt, så du vil 
muligvis ikke kunne se dette umiddelbart. Vær i øvrigt opmærksom, såfremt den 
elastomeriske ballon hurtigt bliver mindre, da løber medicinen for hurtigt ind. 
Du kan forsøge at ændre pumpens placering eller kontakte personalet på dit 
behandlingssted.
Hvordan ved jeg at behandlingen er slut?
Det er vigtigt, at du møder op på dit behandlingssted inden ballonen er tom, 
fordi dit drop/IV adgang kan stoppe til ved at stoppe behandlingen, og det kan 
kan da være nødvendigt at anlægge en ny adgang.

Rejse - Kan jeg rejse med fly, når jeg benytter en Easypump® II?
Ja, det kan du, men infusionshastigheden kan ændre sig. 
Kontakt din behandler, hvis dette er aktuelt.

Badning - Kan jeg tage et brusebad, når jeg benytter Easypump® II?
Ja, generelt er dette muligt. Sørg for at din IV-adgang er forsvarligt pakket ind, 
således at det ikke bliver vådt i forbindelse brusebad. Det er IKKE muligt at tage 
karbad, så længe du benytter Easypump® II 

Sove - Vil Easypump® II briste, hvis jeg ved et uheld ligger på den?
Pumpen vil ikke briste under normale forhold.  
Det anbefales dog, at pumpen ikke udsættes for et for højt tryk (f.eks. ved at 
sidde eller ligge på den). Pumpen skal være i niveau med din vandrette linje, når 
du sover, da medicinen vil løbe hurtigere ind, hvis pumpen ligger højere end dig 
og omvendt langsommere ind, hvis den ligger lavere end dig.

Miljø - Kan vejrforhold have indflydelse på min behandling (kan jeg f.eks. være 
udendørs)?
Du kan godt være udendørs. Det anbefales dog, at beskytte 
Easypump® II under tøjet i en bæltetaske.  
Vejrforhold som f.eks. temperaturforandringer, direkte UV-lys, 
ekstrem høj luftfugtighed m.m. kan påvirke indløbet af medicinen. 
Kontakt din behandler vedrørende dine individuelle behov.

NB: Hvis du har mistanke om at din pumpe har været opbevaret for varmt og 
tømt sig for hurtigt, skal du kontakte afdelingen.
Eller oplever du at din pumpe ikke fungerer korrekt, skal du lukke den hvide 
klemme og kontakte afdelingen.

Materiale - Indeholder Easypump® II latex?
Nej. Easypump® II indeholder ikke latex.



Forbliv mobil

Easypump® II er let og kan nemt medtages i en 
bæretaske.  Easypump® II kræver hverken tyngde-
kraft eller strøm for at fungere. 
 
Den er ideel til hjemmebehandling, så du stadig 
kan foretage dine normale aktiviteter.

NB: Din behandler vil informere dig om behand-
lingen og medicinen.

Sørg for ...

 � at pumpen og tilslutningerne er tætte
 � at klemmen er åben under behandlingen
 � at slangen ikke er knækket eller blokeret
 � at filteret ikke er tildækket
 � at infusionsregulatoren hele tiden er i kontakt 
med huden

 � at børn ikke leger med pumpen

Benyt Easypump® II hjemme


