ZGT Apotheek

Antibiotica thuis met een elastomeerpomp
Soms is het niet nodig om voor de behandeling met antibiotica via het infuus langer in
het ziekenhuis te blijven, maar kan dit thuis worden voortgezet. Dan kan het zijn dat er
wordt gekozen voor toediening met behulp van een elastomeerpomp. In deze folder
vindt u meer informatie en praktische adviezen over de behandeling thuis met de
elastomeerpomp.
Elastomeerpomp
De elastomeerpomp is een soort infuus. De
werking van een elastomeerpomp is
eenvoudig: een elastomeer membraan (ballon)
wordt gevuld met medicatie. Door de elastische
druk wordt de medicatie door de toedieningslijn
‘geduwd’. De lijn zorgt voor een constante en
betrouwbare toediening van de medicatie. De
elastomeerpomp wordt ook wel aangeduid met
de term ‘easypump’.
Kinderthuiszorg
De thuisbehandeling wordt gedaan door
gespecialiseerde kinderverpleegkundigen van
de Kinderthuiszorg. Zij hebben de kennis en
kunde om deze zorg op een verantwoorde en
zo kindvriendelijk mogelijke wijze uit te
voeren. Ook hebben zij contact met het
ziekenhuis indien dit nodig is.
De Kinderthuiszorg is 24 uur per dag, zeven
dagen per week beschikbaar
telefoonnummer: 088 0200 700.
ZGT Apotheek
De apotheek van het ZGT draagt zorg voor de
bereiding van de medicatie. Afhankelijk van de
houdbaarheid van het product zullen zij de
leveringswijze met u afstemmen. Bij aanvang
van de therapie krijgt u een startpakket met
materialen voor de verzorging van het infuus.
Voor het aanvragen van nieuwe materialen
kunt u contact opnemen met de ZGT Apotheek.
Kosten verbonden aan verbandmaterialen
worden doorgaans niet vergoed en komen dus
voor eigen rekening.

Indien u ziet dat het infuus niet meer goed zit,
of u twijfelt daaraan, dan kunt u contact
opnemen met de Kinderthuiszorg.
Belangrijke aandachtspunten voor thuis
Hieronder volgen een aantal belangrijke
aandachtspunten waar u thuis rekening mee
dient te houden:
 Het is belangrijk dat u af en toe de
insteekopening van het infuus controleert
op roodheid, zwelling en pijn. Indien u een
van de zojuist benoemde verschijnselen
observeert, neemt u dan contact op met de
Kinderthuiszorg.
 Indien uw kind koorts krijgt, suf is, niet
goed drinkt of andere tekenen van ziek zijn
vertoont, neemt u contact op met de
Kinderthuiszorg.
 Tijdens het aan- en uitkleden, is het
belangrijk dat u zo voorzichtig mogelijk met
het infuus omgaat. Het infuus kan namelijk
gemakkelijk verschuiven of sneuvelen.
 Indien het infuus sneuvelt, is het mogelijk
dat de insteekopening waarin het infuus zat
wat nalekt met bloed. Duw hier dan
voorzichtig een gaasje op en houd dit een
aantal minuten vast. Het bloeden zal
daarna vanzelf stoppen.
 Douchen en baden met een infuus is
mogelijk. Let op: het infuus en de filter van
de elastomeerpomp mogen niet nat
worden. Er kan bijvoorbeeld een
douchehoes gebruikt worden. Vraag dit,
indien nodig, na bij de verpleegkundige van
de Kinderthuiszorg.

Nieuw infuus
Er bestaat een kans dat tijdens de
antibioticakuur een nieuw infuus nodig is,
omdat het infuus niet meer goed zit. U zult
daarvoor terug naar het ziekenhuis moeten.
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PRAKTISCHE TIPS VOOR THUIS
Dragen
Bij de elastomeerpomp heeft u een heuptasje
ontvangen. Hierin kan de pomp gemakkelijk
meegedragen worden.
Weersomstandigheden/temperatuur
Weersomstandigheden zoals
temperatuurschommelingen, zonlicht of een
zeer hoge luchtvochtigheid kunnen invloed
hebben op de inlooptijd van het infuus.
Voorkom dat het product wordt blootgesteld
aan extreme omstandigheden. Ga op een hete
zomerdag bijvoorbeeld in de schaduw zitten als
de elastomeerpomp aangesloten is. Op een
koude winterdag is het verstandig de
elastomeerpomp onder de kleren te dragen.
Inloopsnelheid
Door verschillende omstandigheden kan het
zijn dat een elastomeerpomp sneller of
langzamer leegloopt dan verwacht. Dit is
normaal. Mocht het een erg groot verschil
betreffen, geef dit dan aan bij de
verpleegkundige van de Kinderthuiszorg. Zij
kunnen, indien nodig, contact opnemen met de
ZGT Apotheek.
Bewaarcondities
Op het etiket staat hoe de elastomeerpomp
bewaard moet worden: in de koelkast of bij
kamertemperatuur.
Koelkast
Als de elastomeerpomp volgens het etiket in de
koelkast bewaard moet worden, is het
belangrijk om het product voor gebruik op
kamertemperatuur te brengen. Hierbij kunnen
de volgende tijden worden aangehouden:
 Volume 100 ml: 4 uur voor gebruik uit de
koelkast halen.
 Volume 300 ml: 6 uur voor gebruik uit de
koelkast halen

Slapen
Indien de elastomeerpomp gedurende het
slapen inloopt is het vooral belangrijk dat de
elastomeerpomp ongeveer op dezelfde hoogte
ligt als uw kind. U kunt het product
bijvoorbeeld in het heuptasje laten zitten.
Mocht dit niet prettig voelen, dan kunt u hem
onder een kussen naast uw kind leggen.
Activiteit en bewegen
Sporten met de elastomeerpomp is mogelijk.
Hierbij is belangrijk dat:
 De elastomeerpomp op de juiste hoogte
wordt gedragen.
 De temperatuur niet oploopt.
 Het filter niet nat wordt.
 De elastomeerpomp niet valt.
Intensief sporten wordt ontraden.
Contactgegevens
Kinderthuiszorg: 088-0200700
7 dagen per week, 24 uur per dag
ZGT Apotheek: 088-7083968
ma t/m vrij 8:00-17:30 uur
za 9:30-17:30 uur
Check het dossier van uw kind op MijnZGT
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of
mobiel delen van het medisch dossier van uw
kind inzien, persoonlijke gegevens checken, of
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij
hebben klaargezet. Zie voor meer informatie
de folder ‘MijnZGT machtiging voor ouders’.

Kamertemperatuur
Als de elastomeerpomp bij kamertemperatuur
bewaard moet worden, bewaar de infusen dan
op een plek waar de temperatuur tussen 18 en
25 ˚C is. Belangrijk is dat ze niet worden
blootgesteld aan direct zonlicht.
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