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Sommige behandelingen met antibiotica worden toegediend
met behulp van een Infusor ®, ook wel infuuspomp genoemd.

Inleiding

In deze brochure wordt u uitgelegd hoe een behandeling met
een Infusor ® verloopt, waarop u thuis moet letten wanneer u
een behandeling krijgt toegediend via een Infusor ® en wat u
kunt doen bij problemen.

Bij vragen of problemen: neem contact op met de
OPAT-coach van de hospitalisatieafdeling waar u
behandeld wordt of de OPAT-verantwoordelijke
van het ziekenhuis (zie verder bij nuttige contactgegevens).
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HOE VERLOOPT UW THERAPIE
MET EEN INFUSOR®?
De antibioticatherapie wordt opgestart tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. De verderzetting van de therapie met de Infusor® gebeurt thuis.
Een- of tweemaal per dag zal uw thuisverpleegkundige de Infusor ®
met antibioticum thuis bereiden en aanschakelen aan uw katheter.
De Infusor ® zal uw therapie geleidelijk en aan de juiste snelheid toedienen. Die gedoseerde toediening zorgt voor een optimale dosering
van de therapie en beperkt de nevenwerkingen.

Omdat een Infusor ® een kleine, draag
bare fles is, kunt u uw dagelijkse activiteiten voor een groot deel blijven uitvoeren
tijdens uw behandeling.
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HOE ZIET EEN INFUSOR® ERUIT?

steriliteitsbeschermdop

beschermend omhulsel

ballon
toedieningslijn
indicatorlijnen

debietregelaar
Luer-lock connector
Luer-beschermdop
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HOE WEET U THUIS OF DE TOEDIENING
VERLOOPT ZOALS GEPLAND?
In de Infusor ® zit een ballon met daarin uw antibiotica. U zult zien dat
de ballon in de Infusor ® bij het aanschakelen volledig gevuld is met
vloeistof en een beetje lucht (zoals op de foto op de vorige pagina).
Vanaf het ogenblik dat de Infusor ® aangesloten wordt op uw katheter,
zal deze ballon langzaam leeglopen. Afhankelijk van uw behandeling zal
dit 12 uur of 24 uur duren. Uw arts en verpleegkundige in het ziekenhuis informeren u hierover.
U kunt zelf controleren of de Infusor ® aan de juiste snelheid loopt
door te kijken naar de indicatorlijnen op het omhulsel (zie de voorgaande foto).

WAAR MOET U THUIS OP LETTEN TIJDENS
UW BEHANDELING MET EEN INFUSOR®?
✗ In het ziekenhuis krijgt u een buideltasje waarin u uw Infusor ®
kunt bewaren. U kunt het tasje rond de hals of rond de lenden
bevestigen, zoals u ziet op de foto. U kunt het tasje ook in een
binnenzak of grote broekzak opbergen. Zo voorkomt u dat de
infuuspomp op de grond valt.
✗ Let erop dat de leiding mooi opgerold is en dat ze nergens achter
kan haken (bijvoorbeeld achter een deurklink of stoel). Dit voorkomt trekkracht op de leiding of op de poortkatheternaald als er
een poortkatheter is.
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Door te grote trekkracht kan de leiding beschadigd raken, kan
de PICC-katheter loskomen of kan de naald uit de poortkatheter
komen. Zo kan er vloeistof lekken.
✗ Zorg ervoor dat het hoogteverschil tussen de Infusor ® en de katheter ongeveer
hetzelfde blijft. Dat zorgt ervoor dat de
vloeistof in de Infusor ® continu aan dezelfde snelheid kan inlopen. ’s Nachts legt u de
Infusor ® naast u in bed of eventueel onder
het hoofdkussen. Leg hem liever niet op
een nachtkastje of op de grond.
✗ De snelheidsregelaar van de Infusor® wordt
aangedreven door uw lichaamstemperatuur.
De thuisverpleegkundige zal de snelheids
regelaar van de Infusor ® op uw huid vastkleven. Zorg ervoor dat de snelheidsregelaar
op uw huid bevestigd blijft en dat de Infusor ®
geen al te grote temperatuurverschillen
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ondergaat. Ook dat is belangrijk voor een
constante inloopsnelheid. Temperaturen boven de 38°C (zoals in de vlakke zon) en vrieskou zijn te vermijden. In de winter draagt u
de Infusor® het best dicht tegen uw lichaam.

snelheidsregelaar

✗ Zorg ervoor dat de Infusor ® niet in contact
komt met water. Berg de Infusor ® op in
een plastic verpakking tijdens het douchen.
Dompel de Infusor ® niet onder in water.
✗ Zorg ervoor dat het verband op de katheter goed gefixeerd
blijft en droog blijft. De (thuis)verpleegkundige zal het insteekpunt
van uw katheter of de poortkatheternaald afdekken met een steriel
verband. Controleer regelmatig of het verband en de pleister nog
goed vastzitten. Gebruik bij voorkeur een plastic verband wanneer
u een bad of douche wilt nemen.
✗ U kunt sporten (wandelen, rustig fietsen ...)
en reizen met een Infusor ®. Houd er wel rekening mee dat u de infuuspomp droog moet
houden en niet aan extreme temperaturen
mag blootstellen. Wanneer u een poortka8

theter hebt, wees dan voorzichtig met heftige bewegingen van het bovenlichaam. Hierdoor zou de poortkatheternaald kunnen
loskomen.

WAT IS HANDIG OM IN HUIS TE HEBBEN
WANNEER U EEN BEHANDELING KRIJGT
MET EEN INFUSOR®?

Omdat u thuis bent tijdens uw behandeling
met een Infusor ®, is het goed om verzorgingsmateriaal in huis te hebben:

• Ontsmettingsmiddel: chloorhexidine 0,5% in alcohol 70%
• Steriele kompressen
• Steriel verband

U krijgt al het bovenstaande verzorgingsmateriaal mee bij uw ontslag
uit het ziekenhuis.
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WAT DOET U WANNEER U THUIS EEN PROBLEEM ERVAART TIJDENS DE BEHANDELING?
HET LIJKT ALSOF DE INFUSOR® ALTIJD EVEN VOL BLIJFT
✗ Ga aan de hand van de indicatorlijnen van de Infusor ® na of die
aan de gewenste snelheid loopt.
✗ Als de Infusor ® niet aan de gewenste snelheid loopt:
• Er is maar een kleine kans dat een knik in de infuusleiding
de toediening van de medicatie tegenhoudt. Wanneer de
vloeistof niet wordt toegediend, controleer dan toch of er
een knik in de leiding zit en verwijder de knik zo nodig.
• Controleer of de leiding afgesloten wordt door de klem.
Wanneer de leiding gesloten is, dan opent u de klem.

De leiding wordt afgesloten
door de klem.

De leiding wordt niet afgesloten
door de klem.

• Controleer of u bloed ziet in de leiding. Dat zou moeten
weggaan door het verwijderen van de knik uit de leiding of
het openen van de klem.
✗ Als u daarna nog altijd de indruk hebt dat de Infusor ® even vol
blijft, contacteer dan het ziekenhuis of de thuisverpleegkundige.
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ER LIJKT VLOEISTOF TE LEKKEN
✗ U merkt dit op als het verband op de katheter vochtig wordt of
als u natte vlekken op uw kleding of huid ervaart.
✗ Er kan vloeistof lekken op verschillende plaatsen van het systeem.
Ga eerst na waar het systeem lekt.
a) Er lekt vloeistof aan de poortkatheternaald of aan
het insteekpunt van de PICC-katheter.
✔ Sluit de klem op de leiding.
✔ Plaats een leiding van een PICC-katheter of een poortkatheternaald NOOIT zelf terug. Ontsmet uw huid met
een steriel kompres met chloorhexidine 0,5% en dek
uw huid af met een steriel verband.
✔ Contacteer uw thuisverpleegkundige of het ziekenhuis.
b) Er lekt vloeistof aan van de verbinding tussen de leiding van uw katheter en de leiding van uw Infusor ®.
✔ De verbinding is volledig losgekomen:
• Ontsmet uw handen met handalcohol of was ze
grondig.
• Sluit de klem op de poort- of PICC-katheter.
• Ontsmet de uiteinden van beide leidingen met een
alcoholoplossing 70%.
• Verbind de leidingen terug.
• Contacteer het ziekenhuis of uw thuisverpleegkundige.
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✔ De verbinding is niet volledig losgekomen:
• Ontsmet uw handen met handalcohol of was ze
grondig.
• Neem een steriel kompres, bevochtig het met een
alcoholoplossing 70% en houd het onder de verbinding tussen de twee leidingen.
• Probeer de verbinding iets vaster te draaien.
• Was uw handen.
• Controleer of er nadien nog vloeistof lekt.
• Wanneer het probleem niet is opgelost, contacteer
dan het ziekenhuis of uw thuisverpleegkundige.
c) Er lekt vloeistof aan de leiding
(de leiding lijkt stuk of is doorgeknipt).
✔ Ontsmet uw handen met handalcohol of was ze grondig.
✔ Sluit de klem op de katheter.
✔ Berg de Infusor ® op in een goed afgesloten zak.
✔ Neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis of uw
thuisverpleegkundige.
d) De Infusor ® is stuk.
✔ Ontsmet uw handen met handalcohol of was ze grondig.
✔ Sluit de klem op de katheter.
✔ Stop de Infusor ® in een plastic zak.
✔ Neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis of uw
thuisverpleegkundige.

Bij vragen of problemen: neem contact op met de
OPAT-coach van de hospitalisatieafdeling waar u be
handeld wordt of de OPAT-verantwoordelijke van het
ziekenhuis (zie verder bij nuttige contactgegevens).
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HOE LANG DUURT UW BEHANDELING
MET EEN INFUSOR®?
De totale duur van uw therapie is afhankelijk van het type infectie
en van hoelang u in het ziekenhuis reeds antibioticumtherapie hebt
gekregen.
De duur van uw behandeling zal duidelijk naar u gecommuniceerd
worden door uw behandelende zorgverleners in het ziekenhuis.

HOE WEET U WANNEER UW INFUSOR®
LEEG IS?
In het ziekenhuis zullen de zorgverleners u vooraf vertellen hoelang
één Infusor ® loopt. Die looptijd zal 12 of 24 uur bedragen, afhankelijk
van het soort antibioticum waarmee u behandeld wordt. Vraag uw
thuisverpleegkundige om het uur waarop de toediening start te
noteren op de Infusor ®.
De Infusor ® is volledig leeg wanneer u acht verhevenheden (‘bobbels’) ziet op de lege ballon.
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WAT MOET ER GEBEUREN WANNEER DE
INFUSOR® LEEG IS?
Wanneer uw Infusor ® leeg is, zal die afgekoppeld worden van uw
katheter. Dat gebeurt door uw thuisverpleegkundige.
Na het afkoppelen van de Infusor ® zal uw thuisverpleegkundige een
nieuwe Infusor ® bereiden en aan uw katheter koppelen, zolang u nog
verder behandeld moet worden met het antibioticum.
Uw thuisverpleegkundige vindt meer informatie over het afkoppelen
en het bereiden van een nieuwe Infusor ® in de bijgevoegde bereidingsprocedure voor de thuisverpleegkundige.
Al het materiaal dat uw thuisverpleegkundige nodig heeft voor het
afkoppelen van de lege Infusor ® en het bereiden en aankoppelen van
een nieuwe Infusor ® wordt voorzien door de ziekenhuisapotheek.
U krijgt dat verzorgingsmateriaal mee bij uw ontslag uit het ziekenhuis.

In het geval van een langdurige thuisbehandeling met anti
bioticumtherapie is het mogelijk dat niet al het materiaal voor
de volledige duur van de behandeling in één keer kan meegegeven worden. Mogelijk moet u dan in de loop van uw thuisbehandeling een of meerdere extra pakketten met materiaal in
de ziekenhuisapotheek komen ophalen. Dat zal duidelijk naar
u gecommuniceerd worden door uw behandelende zorgver
leners in het ziekenhuis. U vindt de ziekenhuisapotheek op
campus Gasthuisberg, via de bruine pijl, 2e verdieping.
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NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
✔ OPAT-coach van de hospitalisatieafdeling (indien van toepassing):
• Telefonisch: vraag de OPAT-coach van uw hospitalisatie
afdeling op welk nummer hij of zij bereikbaar is op werk
dagen.
✔ OPAT-verantwoordelijke van het ziekenhuis:
• Telefonisch: +32 16 34 32 74 (bereikbaar tussen 8.30 en
16.30 uur op werkdagen)
• Via mail: OPAT@uzleuven.be. Uw vraag wordt zo snel
mogelijk beantwoord, maar dit kan tot 48 uur duren.
De mail wordt niet gelezen tijdens het weekend.

U vindt deze brochure ook op
www.uzleuven.be/brochure/700821.
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