
 

 
Du har mulighed for at blive behandlet med 
antibiotika hjemme frem for på hospitalet, hvil-
ket er videnskabeligt vist at være en ligevær-
dig og sikker behandling. Det udføres ved, at 
du kobles til en transportabel elastomerisk 
pumpe, som vil give dig medicinen i dit kateter 
i årene.  
 
Det er vigtigt, at klemmen er åben under be-
handlingen, at filtret (den lille runde skive) ikke 
er tildækket, og at infusionsregulatoren (den 
nederste del af slangen) hele tiden er i kontakt 
med huden. 
 
Flere punkter skal være opfyldte for at be-
handle med elastomerisk pumpe hjemme: 
 

 Du skal kunne klare dig hjemme i forhold til 
at tage din medicin, spise, drikke, reagere 
på symptomer samt varetage omhyggelig 
hygiejne.  

 Du skal have en telefon/mobiltelefon, som 
virker, så du på alle tidspunkter kan komme 
i kontakt med afdelingen. 

 Du skal dagligt have skiftet den elastomeri-
ske ballon. Inden du tager hjem, aftaler vi, 
hvordan det skal foregå for dig. 

 
Hvis disse forhold er på plads, og du føler dig 
tryg ved det, kan behandlingen med antibio-
tika foregå hjemme.  
 
Det er vigtigt, at du kontakter afdelingen med 
det samme, hvis pumpesystemet ikke virker 
eller du udvikler alment ubehag, feber (tempe-
ratur højere end 38,0 grader), smerter, hud-
udslæt eller andre nyopståede symptomer. 
 
Inden du ringer, bedes du måle din tempera-
tur. 
 

 

 

SVAR PÅ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 
 

Du skal gå med pumpen 24 timer i døgnet i 
behandlingsperioden. Det kan give praktiske 
udfordringer. Her kan du se typiske spørgsmål 
og svar.  

Hvordan ved jeg, at pumpen fungerer? 
Den elastomeriske ballon vil gradvist blive 
mindre i takt med medicinen løber ind. Dette 
sker dog meget langsomt, hvorfor det kan 
være svært at bemærke over kortere perioder. 
Hvis ballonen meget hurtigt bliver mindre, be-
des du lukke den hvide klemme og kontakte 
afdelingen med det samme, da det tyder på 
fejl. 

Kan jeg gå i brusebad med pumpen? 
Ja. Sørg blot for, at din IV-adgang er forsvar-
ligt pakket ind, så den ikke bliver våd. Karbad 
frarådes. 

Hvor skal pumpen være, når jeg sover? 
Det anbefales, at pumpen ligger ved siden af 
dig på samme niveau, når du sover- dvs. ikke 
højere eller lavere end hvor du ligger. Det an-
befales ikke at ligge ovenpå pumpen.  
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