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Beste patiënt,

De infusor® is een draagbare 
infuuspomp die medicatie 
(chemotherapie) geleidelijk en 
aan de juiste snelheid toedient. 
Deze gedoseerde toediening 
zorgt voor een optimale werking 
van de chemotherapie en 
beperkt de nevenwerkingen 
ervan. De infusor® is bestemd 
voor langdurige infusies in de 
thuissituatie, variërend van 44 
uur tot 7 dagen.

De infusor® wordt 
aangeschakeld aan een 
poortkatheter. De poortkatheter 
wordt aangeprikt door de 
verpleegkundige van de 
dagkliniek Geneeskunde, door 
middel van een grippernaald. 
De grippernaald en de leiding 
worden zeer stevig gefixeerd op 
de borstkas door kleefpleisters, 
om het loskomen ervan te 
voorkomen.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ons te 
contacteren. Wij helpen u graag 
verder!
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01 WERKING

Binnenin de Infusor® zit een 
ballonnetje gevuld met chemo-
therapie. Bij het starten is het 
reservoir gevuld met medicatie. 
Doordat het ballonnetje gelei-
delijk aan samentrekt, wordt 
de medicatie toegediend. U kan 
zelf nakijken of het vloeistofni-
veau in het ballonnetje afneemt: 
het ballonnetje wordt korter en 
dunner (eerst in de lengte dan in 
de breedte). U merkt dit het best 
langs de streepjeszijde van het 
plastic omhulsel. Het reservoir 
kan ook gecontroleerd worden 
door dit te wegen met een keu-
kenweegschaal (= nagaan of het 
gewicht vermindert). De Infusor® 
is bestemd voor éénmalig gebruik.

1.1 Voordelen
• U kunt deze kleine pomp 

gemakkelijk onder uw kledij 
dragen.

• De Infusor® beperkt u weinig 
in het dagelijkse leven.

• Het aantal ziekenhuisopnames 
kan op deze manier worden 
beperkt.

02 AANDACHTS-
PUNTEN

2.1 Bevestiging van de In-
fusor® aan het lichaam
Bij de Infusor® is een draagtasje 
voorzien dat u rond uw middel 
kan bevestigen en waarin u de 
Infusor® kan opbergen. Hij past 
ook in een binnenzak, borstzak of 
grote broekzak. Om te voorkomen 
dat u met de leiding ergens achter 
blijft haperen, kan de lengte van 
de leiding worden aangepast 
door deze op te rollen rond de 
Infusor®. De leiding moet goed 
gefixeerd zijn op de borstkas. 
Regelmatige controle van de klem, 
leiding en het verkleinen van de 
ballon is noodzakelijk.

De Infusor® belemmert u niet om 
uw dagelijkse of sportieve activi-
teiten te blijven beoefenen, zolang 
het geneesmiddel min of meer op 
kamertemperatuur blijft en niet 
blootgesteld wordt aan water. 
Het is echter aangeraden om de 
dagen van de toediening geen 
bruuske bewegingen te maken of 
zwaar werk te verrichten, dit om 
te voorkomen dat de naald in de 
poortkatheter gaat verschuiven.

U kunt de Infusor® veilig gebrui-
ken als er huisdieren in de buurt 
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zijn, maar zorg ervoor dat uw 
huisdier er niet op kan bijten of 
ermee kan spelen.

2.2 Temperatuur
De beste temperatuur voor het 
toedienen van de medicatie is 
lichaamstemperatuur. Daarom 
is het belangrijk dat het witte 
gedeelte goed vastgemaakt wordt 
op de huid. Vermijd grote tempe-
ratuurverschillen zoals deze ten 
gevolge van felle zon of vrieskou-
de. Bescherm de Infusor® tegen 
direct zonlicht.

2.3 Baden of douchen
Het is belangrijk dat er geen wa-
ter aan het verband van de poort-
katheter komt. Ook de Infusor® 
mag niet ondergedompeld of nat 
worden. Douchen wordt daarom 
afgeraden omdat het bijna on-
mogelijk is het verband en het 
pompje droog te houden.

Een bad nemen is mogelijk mits 
de nodige voorzichtigheid. U 
verpakt het pompje best in een 
plastic zak en legt het op een 
stoel naast het bad. Zit altijd goed 
rechtop in bad.

2.4 ‘s Nachts
’s Nachts legt u de Infusor® best 
naast u in bed of onder uw hoofd-
kussen, liever niet op het nacht-
kastje of op de grond.
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03 GEVAREN BIJ HET 
DRAGEN

De inhoud van de Infusor® 
is chemotherapie en kan zeer 
agressief zijn bij contact met de 
huid, ogen of slijmvliezen. Het 
vrijkomen van medicatie door 
lekkage (door het loskomen van 
de grippernaald uit de poortkathe-
ter of van de leiding) kan ernstige 
gevolgen hebben.

3.1 Wat moet u doen in 
geval van lekkage?
• Onmiddellijk contact opnemen 

met het ziekenhuis;
• Gebruik steeds wegwerphand-

schoenen;
• Klem dichtzetten;
• Spoel de huid overvloedig met 

water en breng een ijszak aan 
op de huid;

• Eventuele besmette oppervlak-
ken overvloedig spoelen met 
water;

• Kledij die bevuild is met 
chemotherapie apart wassen, 
overvloedig spoelen in de 
wasmachine met een koud 
spoelprogramma en vervolgens 
wassen met het gewone was-
programma. Indien het wassen 
niet onmiddellijk mogelijk is, 
moet het linnen in een goed 

afgesloten, dubbele plastic zak 
worden bewaard.

3.2 Mogelijke problemen 
bij het gebruik van de In-
fusor®
• De klem staat niet open waar-

door de inhoud niet wordt ge-
ledigd: klem terug openzetten;

• Bloed in de leiding waardoor 
de leiding en de poortkatheter 
kunnen verstoppen: contact 
opnemen met het ziekenhuis 
of de thuisverpleegkundige;

• Opzwelling, pijn, branderig 
gevoel rond de poortkatheter: 
klem dichtzetten, ijszak op de 
huid aanbrengen en onmiddel-
lijk contact opnemen met het 
ziekenhuis;

• Pijn, branderig gevoel op de 
huid of een natte vlek op de 
kledij: Volg steeds de voor-
schriften zoals hierboven 
beschreven ‘Wat moet u doen 
in geval van lekkage?’.
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04 AFSLUITEN EN 
ONTKOPPELEN 

VAN EEN INFUSOR®
• Wanneer het reservoir leeg 

is, kan de Infusor® door de 
thuisverpleegkundige of in het 
ziekenhuis worden afgekop-
peld.

• De poortkatheter wordt ge-
spoeld en afgesloten met fy-
siologisch water. Daarna wordt 
de grippernaald verwijderd.

• Het afval (infusorpomp en 
leiding) wordt in het ziekenhuis 
via speciale containers verwij-
derd. Indien de thuisverpleeg-
kundige de Infusor® afkop-
pelt, moet het afval in een 
dubbele plastic zak worden 
verzameld en de plastic zak 
moet worden dichtgeknoopt. 
Deze kan u bij de volgende 
behandeling meebrengen en 
afgeven aan de verpleegkundi-
ge. De grippernaald moet door 
de thuisverpleegkundige in een 
daarvoor bestemde naaldcon-
tainer gedeponeerd worden.

• Er is een aparte brochure 
beschikbaar voor het afschake-
len van een Infusor® door de 
thuisverpleging.

05 VRAGEN

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, stel 
ze dan gerust aan uw arts of aan 
de (thuis)verpleegkundige.

Telefoonnummers waar u terecht 
kan bij vragen of problemen:
• Dagziekenhuis Geneeskunde, 

tel. 089 32 67 90 (van maan-
dag t.e.m. vrijdag van 8 tot 17 
uur)

• Digestieve oncocoach, tel. 089 
32 65 86 of 089 32 65 97 (van 
maandag t.e.m. vrijdag van 
8.30 tot 16.30 uur) - perma-
nentie tel. 089 32 65 80.

• Algemeen nummer ZOL, tel. 
089 32 50 50 (buiten de ope-
ningsuren van de dagkliniek)

• Dagziekenhuis inwendige 1 
Maaseik, tel. 089 50 64 31 (van 
maandag t.e.m. vrijdag van 8 
tot 17uur)
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NOTITIES
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