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NOTATER

PASIENTNAVN: 

ADRESSE: 

ID NUMMER: 

LEGE: 

KONTAKTPERSON I NØDSTILFELLE: 
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EASYPUMP® II
DEN FLEKSIBLE LØSNINGEN FOR 
KORT- OG LANGTIDS INFUSJONSTERAPI

VIRKEMÅTEN TIL EASYPUMP® II

Easypump® II er en elastomerisk pumpe til infusjon av dine medisiner 

– beregnet til engangsbruk. Pumpen er laget slik at den langsomt og 

kontinuerlig infunderer legemidlene inn i blodbanen. Easypump II er bærbar, 

og muligjør hjemmebehandling. Pumpen virker uavhengig av strømtilførsel 

og batterier. 

Easypump II er et hjelpemiddel som gjør det mulig å få behandling hjemme. 

Du kan raskere komme tilbake til din normale hverdag og opprettholde din 

livsstil hjemme. 

Easypump® II er en tolags pumpe med ett mykt ytre beskyttende lag  og 

en elastomerisk membran som fungerer som et reservoir for legemiddelet. 

Legen din foreskrev en Easypump II fyllt med legemiddel. Den fyllte 

Easypump II kobles til din venøse tilgang. Under behandlingen infunderes 

legemiddelet langsomt gjennom slangen og inn i blodbanen din. Etter hvert 

som legemiddelet infunderes, tømmes pumpen og blir mindre. Dette skjer 

uavhengig av strømtilførsel og batterier.
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EASYPUMP® II
BESKRIVELSE

Fylleport

Beskyttelseshette

Reservoir for legemiddel 
med beskyttende ytterlag
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Tilkobling
Sikrer trygg tilkobling til 
din venøse tilgang

Slange 

Slangeklemme

Start og stopp 
av infusjonen

Filter

Pass på at dette ikke 
dekkes av bandasje

Hastighetsregulator

Pass på at den plasseres 
i direkte kontakt med 
huden din
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Hastighetsregulatoren som befinner seg mellom filteret og tilkoblingen 

på infusjonsslangen (se side 10/11), må plasseres riktig for å sikre korrekt 

hastighet. For å sikre høy nøyaktighet, må denne delen være i direkte 

kontakt med huden. Hvis hastighetsregulatoren ikke plasseres riktig, kan 

infusjonshastigheten reduseres og infusjonstiden blir lenger. 

Hvordan man fester hastighetsregulatoren, avhenger av hvor på kroppen 

venetilgangen er lagt inn. På bildene under vises noen eksempler.



VANLIGE  STILTE SPØRSMÅL
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Hvordan lagrer jeg ferdig fyllte Easypump II hjemme?
Rådfør deg med din kontaktperson i helsevesenet om hvilke lagrings 

betingelser som gjelder for medikamentene du får. Selve pumpen 

Easypump II kan lagres ved romtemperatur vekk fra direkte sollys, i 

kjøleskap eller i dypfryser. Hvis pumpen skal lagres ved temperaturer < 

4°C, må ikke infusjonsslangen fylles før lagring.

EASYPUMP® II
FORBEREDELSER

Merk at oppvarmingstiden kan variere avhengig av romtemperatur. 

Easypump II er laget for å gi en  mest mulig nøyaktig infusjon ved 

romtemperatur (omtrent 23°C).

TID FOR Å OPPNÅ ROMTEMPERATUR (OMTRENT +23°C ± 2°C)

Nominellt fyllevolum (ml) <100 >100

Timer fra kjøleskap  
(omtrent +2°C til +8°C) 6 12

Timer fra fryseboks 
(omtrent -18°C) 12 18

Legg aldri pumpen i mikrobølgeovnen, varmt vann eller  
i direkte sollys for å fremskynde oppvarmingen.
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Hvordan kobler man til Easypump II?
Din Easypump II skal kobles til din venøse inngangsport. Det kan enten være en IV-kanyle, et  
sentralvenøst kateter, en implantert port eller et perifert innlagt sentralt kateter.
Konsulter din kontaktperson i helsevesenet for ytterligere informasjon.

EASYPUMP® II
TILKOBLING

1. Vask og desinfiser hendene dine grundig 2. Kontroller følgende informasjon på etiketten
 på pumpen: pasientdata, medikament og 
 holdbarhetsdato

4. Fjern beskyttelseshetten fra tilkoblingen på 
 infusjonsslangen

3. Forsikre deg om at pumpen har oppnådd 
 romtemperatur
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6. Desinfiser tilkoblingsporten. Husk virketiden5. Hele pumpesystemet må fylles med væske 
 før infusjonsslangen kobles til pasienten

7. Koble pumpen til venetilgangen din, og sikre 
 at hastighetsregulatoren er tapet til huden

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

9. Åpne lukkeklemmen, og infusjonen starter 
 automatisk

10. Pumpen krymper etter hvert som den 
 tømmes for medikament
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Hvordan vet jeg at pumpen min virker?
Den elastomeriske ballongen vil gradvis minske i størrelse etter hvert som 

medikamentet infunderes. Hvis du får et medikament som skal infunderes 

over flere dager, vil du ikke umiddelbart se at ballongen blir mindre. Ved 

bruk av pumper som skal infunderes over mer en 24 timer, kan du bruke et 

vanlig målebånd for å måle og kontrollere redusering av omkretsen over tid. 

Hvis man ikke ser noen redusering av omkretsen over en lenger periode, må 

din helsekontaktperson kontaktes umiddelbart.

EASYPUMP® II
OVERVÅKING
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Hva skal jeg gjøre hvis det ser ut som Easypump II ikke virker?
Hvis din Easypump II ikke fungerer som den skal, sjekk følgende punkter:

 · Easypump II har romtemperatur

 · Lukkeklemmen er åpen og kan beveges fritt

 · Lukkeklemmen på venetilgangen din er åpen

 · Det er ikke knekk på slangen

 · Filteret er ikke tapet over eller tildekket av bandasje

 · Hastighetsregulatoren er i direkte kontakt med huden din

Kontakt din helsekontakt og informer om hendelsen. Hvis du ikke finner 

årsaken, be helsekontakten om hjelp.

Hva om pumpen faller ned eller ut av bærevesken?
Kontroller at pumpen fortsatt er sikkert koblet til venetilgangen. 

Hastighetsregulatoren skal være tapet direkte til huden. Inspiser 

pumpen for åpenbare skader eller lekkasjer. Hvis du finner dette, kontakt 

helsekontaktpersonen din. Easypump II er en veldig robust pumpe og det er 

lite sannsynlig at den blir ødelagt om den faller ned.

Hvis jeg ser bobler i Easypump II, skal jeg bekymre meg?
Nei – det er ingen grunn til bekymring. Easypump II har et innebygget 

luftfilter som hindrer at luft blir infundert i pasienten.  Synlige bobler vil 

sannsynlig forsvinne fra pumpen innen kort tid.
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Hvordan vet jeg at infusjonen er ferdig?
Når den elastomeriske ballongen har blitt flat på alle sider, betyr det at 

infusjonen er fullført. Vent til at ballongen er helt tom for væske.

Hva gjør jeg hvis min Easypump II pumpe går tom før min neste  
avtale med helsekontakt? 
Ta kontakt med helsekontakten din. 

Hvordan kobler jeg fra en tom Easypump® II?
Hør med din helsekontakt om din Easypump II kan kobles fra venetilgangen.

For å koble fra Easypump II, følg bruksanvisningen på side 21.

Hvordan kaster jeg en tom Easypump® II?
Din helsekontakt vil utarbeide rutiner for dette.

Kan Easypump® II brukes flere ganger?
Nei, elastomeriske pumper er kun til engangs bruk.

EASYPUMP® II
AVSLUTNING AV INFUSJONEN
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1. Vask og desinfiser hendene dine grundig 2. Steng lukkeklemmen på infusjonsslangen

7. Kast pumpen etter avtale med helsekontakt

Bruksanvisning for frakobling av Easypump® II

3. Steng din venøse tilgang 4. Koble pumpen fra den venøse venetilgangen

6. Steng Easypump II5. Desinfiser tilkoblingen på venetilgangen 
 etter gjeldende prosedyre. Steng.
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Kan jeg bruke Easypump II under en MR-undersøkelse?
Ja – en Easypump II kan være tilkoblet en bruker under en 

MR-undersøkelse. Det er ingen komponenter i Easypump II pumpen 

som er av metall eller er ledende, og vil ikke dermed ikke forstyrre det 

elektromagnetiske feltet. 

Kan jeg bruke Easypump II under strålebehandling?
Ja – Easypump II kan brukes samtidig med kjemoradioterapi behandling. 

Stråledosen i forbindelse med kjemoterapi påvirker ikke egenskaper, og 

dermed ikke den ønskede funksjonen av pumpen.

EASYPUMP® II
TERAPI



PÅVIRKNING 
AV DAGLIGLIVET
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BADING

Kan jeg ta et bad eller dusje med Easypump® II?
Ja – du kan dusje med din Easypump II. Pass imidlertid på 

at pumpen, filteret og den venøse tilgangen beskyttes fra 

rennende vann. Sjekk med helsekontakten din om du trenger mer 

informasjon.

SOVING
Hvordan skal Easypump II plasseres når man sover?
Ta pumpen ut av bærevesken før du skal sove, og legg den på 

nattbordet eller ved siden av puten. Ideelt sett skal pumpen 

plasseres på samme nivå eller høyde som den venøse tilgangen 

– men ikke mye høyere eller lavere enn kroppen. Pass også på at 

pumpen ikke er tildekket, for å sikre at den ikke blir for varm.

Vil Easypump II sprekke hvis jeg skulle komme til  
å legge meg på den?
Easypump II er veldig robust, og vil ikke sprekke under normale 

omstendigheter. Som en forholdsregel bør man ikke eksponere 

Easypump II for unødvendig påkjenning (sove eller sitte på den). 

Dette kan påvirke hastigheten av infusjonen.

TRENING

Kan jeg drive med sport når jeg bruker  Easypump® II?
Ja- lett trening påvirker ikke negativt funksjonen av pumpen. 

Det er imidlertid viktig å unngå hard fysisk trening som kan øke 

kroppstemperaturen eller blodtrykket. En betydelig økning av en 

eller begge av disse faktorene, kunne endre infusjonshastigheten 

på pumpen. 
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MOBILITET

Kan jeg fly med Easypump® II?
Ja – det kan du. Infusjonen vil ikke bli påvirket av å reise med fly. 

Uansett – diskuter det gjerne med din helsekontaktperson.

Hvordan kan jeg lagre Easypump II når jeg reiser?
Forsikre deg om at Easypump II ikke utsettes for store 

temperaturendringer. For å sikre en konstant temperatur, kan 

pumpene oppbevares i en isolert bæreveske under reisen.

Kan jeg kjøre med Easypump® II ?
Ja – pumpen selv hindrer ikke kjøring. Men snakk med 

helsekontaktpersonen din fordi medikamentet som blir gitt i 

pumpen kan kanskje ikke kombineres med bilkjøring.

Kan jeg gå ut med Easypump® II?
Ja – du kan gå ut. Pass imidlertid på at din Easypump II 

er beskyttet under klærne og i en bæreveske. Værforhold 

som temperaturvariasjoner, direkte eksponering av sollys 

(UV-stråling), ekstrem fuktighet og annet kan påvirke 

infusjonshastigheten. 

FAMILIE
Kan familien min og venner være rundt meg når jeg er koblet 
til Easypump II? Kan jeg fortsatt ta meg av mine kjæledyr?
Ja – så lenge du passer på at Easypump II er beskyttet, og at 

hygieniske rutiner følges.
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