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„Biztonság a
terápiában”

Ön a kemoterápiás kezelését egy úgynevezett egy-

szerhasználatos, hordozható infúziós pumpa segít-

ségével kapja meg a kezelőorvosa által előírt proto-

kollnak megfelelően. Az eszköz elem vagy villamos 

csatlakozás nélkül működik valamint könnyen kezel-

hető, biztonságos és csak néhány egyszerű utasí-

tást kell betartania és követnie.

• egyenletes gyógyszerbevitel

• megfelelő dózis

• biztosítja az előírt kezelés időtartamát

TANÁCSOK
A HORDOZHATÓ 
INFÚZIÓS PUMPÁVAL 
KEZELT BETEGEK RÉSZÉRE

Mi a teendő, ha kiürült az 
infúziós pumpa?

Az infúziós pumpa 
veszélyes hulladék!
Soha ne dobja ki otthon!

Önnel kezelőorvosa személy szerint egyeztette, hogy lesz 
eltávolítva az előírt idő után a pumpa. Amennyiben azt be-
szélték meg, hogy Ön húzza ki, úgy ezt a folyamatot az Önt 
kezelő nővér pontosan meg fogja mutatni.

Otthoni eltávolítás esetén a pumpát tegye be egy nylon 
zacskóba és a következő kezelésre vigye magával és adja 
oda az Önt kezelő nővérnek.
A kemoterápia mellékhatásairól Önt kezelőorvosa részle-
tesen tájékoztatta.



A pumpa működése
A pumpa egy átlátszó, kemény műanyag burokból és egy 
benne lévő elasztomer ballonból áll. A dupla falu tech-
nológiának köszönhetően, a pumpa belső ballonjának 
megsérülése esetén is megfelelő biztonságot nyújt az Ön 
számára. A pumpa a hatóanyagot egy infúziós vezetéken 
keresztül egyenletesen a feltüntetett sebességgel juttatja 
el az Ön vénájába vezetett műanyag, flexibilis eszközön 
keresztül.
Az előre megbeszélt lefolyási időt minden esetben tar-
tani kell!

A rendszer elemei

Áramlási görbe a kapilláris szűkítő elem 
használatával

1. Kapilláris szűkítő elem: ga-
rantálja a biztonságos gyógy-
szerbevitelt, mely biztosítja a 
megfelelő, egyenletes áramlási 
sebességet. Hozzásegít a terá-

piában előírt mennyiség pontos beviteléhez. (Fontos: a 
kapilláris elemet a bőrfelületre kell rögzíteni, azaz testhő-
mérsékleten kell tartani.)

2. Szűrő és légtelenítő elem: ga-
rantálja a szakszerű szűrést és 
légtelenítést. Arra szolgál, hogy az 
esetlegesen megjelenő légbubo-
rékok ezen keresztül távozzanak. 
Kérjük, hogy a légtelenítő elemen 
található mikronyílást NE takarja el!

Mikor kell segítséget
kérni?
•  ha a ballon túl gyorsan, vagy túl lassan ürül (ezt feltétlenül 

beszélje meg a kezelőorvosával/ az Önt kezelő nővérrel)
•  az eszköz kívülről, a csővezeték nyirkos, vagy nedves 

(úgy tűnik ereszt valahol)
• vér van a csővezetékben
• ha a ballon láthatóan sérült
•  ha a kanül körül a bőre duzzad, fáj, vagy az Ön vénájába 

vezetett műanyag eszköz (kanül) láthatóan kicsúszik a 
vénából

Ha kemoterápiás szer kerül a bőrére, azt azonnal lan-
gyos, szappanos vízzel mossa le, majd zárja el az esz-
közt és rakja zacskóba. 
Az Önt ellátó osztálytól kapott telefonszámot hívja fel a 
további teendők megbeszélésére.

Hogyan hordjuk nappal 
az infúziós pumpát?

Milyen módon 
ellenőrizzük a pumpát?

Lehet-e fürdeni, tusolni
infúziós pumpával?

Elhelyezése alváskor

Több módon is hordható az eszköz 
napközben. Nyakba akasztható a 
táskára ráfűzött zsinórral, de ha a 
zsinór használata kényelmetlen, az 
eszköz más kistáskába is helyez-
hető. Legideálisabb az eszközt kb. 
a hónalj középvonalában tartani. Az 
eszközt a lehetőségekhez képest 
mellkas, derékmagasságban kell tartani és nem érheti 
közvetlen napfény és hő, valamint nem kerülhet víz alá.

A tartály levegőnyílásába semmit sem szabad 
bedugni!
Ügyeljünk, hogy a csővezeték ne törjön meg.

A kemoterápia nagyon lassan, meghatározott cseppszám-
ban távozik az eszközből (a ballonba van a kemoterápiás 
szer betöltve). Az első néhány órában ezért szinte semmit 
sem lehet látni a ballon méretében bekövetkező változás-
ból. Az Önt kezelő ápoló meg fogja mutatni, hogyan lehet 
figyelni az eszköz megfelelő működésére.

Mindkettőt lehet! Az eszköz nedves lehet, de ne kerüljön 
víz alá. A vénába vezetett műanyag tű kötéssel van fedve, 
a kötést lehetőség szerint ne érje víz. Ha mégis átned-
vesedik, a gézlapot ki kell cserélni, mert a kanült rögzítő 
kötszer leázhat.

Önnel egy magasságban kell tartani az eszközt éjszaka is. 
Ne legyen se alacsonyan, se magasan (pl padló, vagy Ön 
melletti párkány nem megfelelő).  
A legtöbb ember elég kényelmesnek találja, hogy a párná-
ja alá tegye be.
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