
Gjør livet enklere - Easypump® II

Den elastomeriske pumpen for kort- og langtids infusjonsterapi

Elastomerisk infusjonssystem



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

Easypump® II

Det fleksible alternativet for infusjonsterapi

Foreskriv “Hjem og Mobilitet”

Vi vet at for de fleste pasienter er “Hjem er den aller beste terapien”. Derfor 
har B. Braun utviklet et svært fleksibelt alternativ for pasienter som trenger 
antibiotika, smertebehandling eller kjemoterapi. Den elastomeriske pumpen 
gjør det mulig for legen å flytte den medisinske behandlingen fra syke-
huset 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. 



Lukkeklemme

Luft- og 
partikkelfilter

Enkelt med Easypump® II

Med Easypump® II kan pasienter fortsette å være mobile også i syke-
huset. Prøver og undersøkelser kan gjøres uten å stoppe infusjons- 
behandlingen. Easypump® II er et mobilt produkt som fungerer per-
fekt i overgangen fra sykehusbehandling til hjemmebehandling. Det at 
pumpen ikke er avhengig av elektronisk utstyr, gir en helt egen form for 
mobilitet, og er et praktisk alternativ til automatiske pumper.

Funksjon:

Prinsippet ved Easypump® II er enkelt: en elastomerisk ballong er fyllt 
med medikament som igjen “presses” gjennom infusjonsslangen. En 
hastighetsregulator styrer farten på infusjonsvæsken og sikrer pålitelig 
og konstant dosering av medikamentet.

Infusjonsslange Hastighetsregulator

Beskyttelseshette
(tilkobling pasient)

Fordeler for sykepleiere

� Enkelt vedlikehold, redusert arbeidsmengde
� Enkel i bruk, krever lite opplæring
� Ingen programmering og endring av innstillinger
� Ingen batterier eller elektronisk utstyr
� Integrert luft- og partikkelfilter
� Knekkfri infusjonsslange

Fordeler for leger

� Tilpasset flere behandlingsformer: kjemoterapi, behandling med  
 antibiotika og smertestillende medikamenter
� Bredt sortiment tilpasset mange terapiformer
� Omfattende mengde stabilitetsdata
� Tilpasset iv., sc. og epiduralbehandling
� Velegnet for stasjonær og ambulatorisk bruk
� Forhåndssatte parametere gir trygg behandling på sykehuset og  
 i hjemmet
� Sikre engangs systemer for ren og enkel håndtering
� Lateksfritt produktsortiment
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Åpne beskyttelseshetten (tilkoblingen på 
pasientsiden).

Desinfiser tilkoblingsporten. Husk virke-
tiden.

Koble sammen tilkoblingen på pumpens 
pasientside og pasiententilkoblingen.

Forsikre deg om at hastighetsregulatoren 
er tapet til pasientens hud.

Sjekk at filteret er fritt, og ikke er dekket 
av bandasjer.

Åpne lukkeklemmen og infusjonen 
starter.
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Bruksanvisning for tilkobling til pasient
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Viktige fakta

� Temperaturavhengig: 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 infusjons- 
 hastighet, skal regulatoren hele tiden være i nærkontakt 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.

� Avhengighet av omgivelsenes lufttrykk: Easypump® II bør  
 brukes i omgivelser med lufttrykk mellom 86 kP og 106 kP.  
 (Lufttrykket ved havoverflaten er ca 101 kP).

� 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 utgangspumkt i NaCl 9 mg/ml  
 som oppløsningsvæske. Ved å bruke eksempelvis Glukose  
 50 mg/ml som oppløsningvæske, eller ved å tilsette medika- 
 menter med høyere viskositet enn fysiologisk saltvann, vil  
 infusjonstiden øke. (Eksempelvis 10 % ved bruk av glukose- 
 løsning).


