
Ved behov for  at fylde mere medicin i 
pumpen, gentages punkt 3 til 10.

Easypump, 3-vejshane og sprøjte forbliver 
samlet.

Man skal bruge følgende:
• Easypump©, Ecoflac Plus og Ecoflac Connect
• 3-vejshane ex. Discofix C med nålefri membran
• Sidegren ex. Intrafix Primeline
• 50 ml sprøjte med luer lock ex. Omnifix
• Lægemiddel til opblanding
• 10 ml sprøjte med 0,9% NaCl til priming 

Prime Easypump med 0,9% NaCl først:
• Luk klemmen og åben beskyttelseshætten
• Drej lukkeproppen af og påsæt sprøjten, drej 3/4 omg.
• Åben klemmen og prime slangen
• Luk klemmen igen
• OBS - Pilen på filtret på slangen skal holdes opad 

(slangen primes hurtigt)

• Fjern beskyttelsefolie 1

• Afspritning er ikke nødvendig

• Påsæt Ecoflac Connect (påsætning er sikker når 
du hører et ”klik”)

• Kobl hætteglas til Ecoflac® Connect (igen en kliklyd)

• Fjern beskyttelsesfolie 2 på flasken

• Kobl sidegrenen til Ecoflac® Connect • Sidegrenen primes med 0.9% NaCl INDEN       
medicin blandes

Opløsning af medicin:
• Hold systemet vandret med hætteglasset nederst
• Pres væsken ned i hætteglasset (fyldes halvt)
• Bland medicin ved at bevæge systemet i cirkel-
       bevægelser til medicinen er opløst

Overfør opløst medicin til flasken:
• Hold systemet med hætteglasset øverst
• Tryk let på beholderen. Gentag punkt 4 og 5 flere 

gange, hvis nødvendigt

• Sæt sidegrenen på 3-vejshanens nålefri membran
• Sæt derefter 50 ml sprøjten og Easypump® på 

3-vejshanen

Fyld Easypump®:
• Drej 3-vejshanen så der er lukket til pumpem
• Træk medicin ud i sprøjten
• Drej 3-vejshanen så der er lukket til medicinen
• Tøm sprøjten
• Gentag proceduren til pumpen er fyldt med det 

ønskede volumen

Når pumpen er fyldt:
• Aftag 3-vejshanen
• Påsæt lukkeprop på pumpen igen

• Luk beskyttelsehætten

• Pumpen er nu klar til brug
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Vejledning til fyldning af Easypump© i et lukket system
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Før påfyldning: Sørg for at ydermembranen foldes ud, da den i nogle tilfælde kan være sammenpresset. 
Dette sikrer ens påfyldningstryk.
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