
Gjør livet enklere - Easypump® II

Den elastomeriske pumpen for kort- og langtids infusjonsterapi

Elastomerisk infusjonssystem



Easypump® II

Den ideelle løsningen ved medisinsk behandling

En enklere måte med Easypump® II

Easypump® II er en elastomerisk infusjonspumpe som gir fleksible behandlings-
muligheter ved kort- og langtids infusjonsterapi (eks. antibiotika behandling, 
kjemoterapi, smertebehandling). Den gjør det mulig for legen å flytte den  
medisinske behandlingen fra sykehuset til hjemmet. Pasienten har nytte av en 
rask mobilisering og en raskere utskriving til hjemmet, og sykehuset har fordel 
av et kortere sykehusopphold og økt pasient tilfredsstillelse. Erfaring viser at 
Easypump® II medikamentbehandlingen er fleksibel.
Prinsippet ved Easypump® II er enkelt: en elastomerisk ballong er fyllt med 
medikament som igjen “presses” gjennom infusjonsslangen. En hastighets-
regulator styrer farten på infusjonsvæsken og sikrer pålitelig og konstant 
dosering av medikamentet.

Silikonmembran med forbedret 
funksjonalitet

� Membranen slipper ut luft
� Bedre mekanisk stabilitet
� En mer konstant infusjonshastighet
� 5 års holdbarhet

FylleportLukkepropp til fylleport Utvending mykt lag

Elastomerisk membran

Beskyttelseshette



Lukkeklemme

Luft- og 
partikkelfilter

Praktiske fordeler

� Enkel fylling som krever mindre krefter
� Bredt sortiment muliggjør mange terapiformer
� Omfattende oversikt med stabilitetsdata
� Ingen programmering
� Forhåndssatte parametere gir trygg behandling på sykehuset og i hjemmet
� Integrert luft- og partikkelfilter
� Lateksfri portefølje
� Enkelt i bruk, krever lite opplæring

Viktige fakta

Temperatur avhengig: 
Easypump® II er designet for å fungere i romtemperatur ved 23°C.  
Hastighetsregulatoren er kalibrert til å fungere ved 31°C. For å  
opprettholde en stabil infusjonshastighet, skal regulatoren hele tiden være i  
kontakt med pasientens hud. For hver grad, 1°C høyere eller lavere enn  
denne temperaturen, vil infusjonshastigheten øke eller synke med omtrent  
2,5 %. Easypump® II kan kjøles ned, men skal ikke lagres i fryseboks. Før 
bruk bør Easypump® II inneha romtemperatur.

Underfylling/overfylling:
Når pumpen fylles med et lavere volum enn nominelt volum, øker  
infusjonshastigheten. Overfylling av pumpen med et høyere enn nominelt 
volum, gir en lavere infusjonshastighet.

Oppløsningsvæskens betydning:
Infusjonshastigheten til Easypump® II er kalkulert med utgangspunkt i 
NaCl 9 mg/ml som oppløsningsvæske. Ved å bruke eksempelvis Glukose 
50 mg/ml som oppløsningsvæske, eller ved å tilsette medikamenter med 
høyere viskositet enn fysiologisk saltvann, vil infusjonstiden øke.
(Eksempelvis 10% ved bruk av glukose-løsning).

Infusjonsslange Hastighetsregulator

Beskyttelseshette
(tilkobling pasient)
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Instruksjon for fylling

Merk: Bruk aseptisk teknikk

Elastomeriske pumper kan fylles med en LuerLock sprøyte eller lignende og med aseptisk 
teknikk. Infusjonsslangen bør fylles med NaCl 9 mg/ml før medikamentet tilsettes i pumpen.

Steng slangeklemmen Åpne beskyttelseshetten Fjern lukkeproppen og plasser den på en steril 
overflate

Koble sprøyten til fylleporten Fyll oppløsningsvæske. Gjenta så ofte som 
nødvendig

Fjern sprøyten fra pumpen, sett på lukkepropp 
og lukk beskyttelseshetten

Fjern beskyttelseshetten på pasienttilkoblingen. 
Åpne lukkeklemmen slik at infusjonsslangen fylles

Steng lukkeklemmen og sett på beskyttelses-
hetten på pasientsiden igjen

Tilsetting av medikament

Bruk aseptisk teknikk: gjenta trinn 
2 - 5 til ønsket volum er oppnådd.
Merk: Forsikre deg om at beskyttelses-
hettene på pumpen og på infusjons-
slangen er godt lukket etter fylling og 
før bruk.

Fylleteknikker for medikamenter utsatt for utfelling (eks.: 5-FU)

1. Følg instruksjonen ovenfor for fylling av pumpen, til å begynne med fylles Easypump® II med anslagsvis 10 ml av oppløsnings- 
 væsken.
2. Følg instruksjonen ovenfor for fylling av infusjonsslangen. Merk: infusjonsslangen vil fylles raskt. 
3 Fyll så det gjenværende volumet av oppløsningsvæsken sammen med medikamentet. Ved ferdiggjøring, vil infusjonsslangen kun  
 være fylt med oppløsningsvæske som beskytter for utfelling, mens selve pumpen inneholder medikamentet.

Easypump® II er nå klar for tilkobling til pasientens intravenøse tilgang. Pumpen skal lagres i en egnet transportveske hvis 
den ikke skal tilkobles pasienten umiddelbart.
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