
Medicatie via thuisinfusie
en ook actief blijven?

Kies Easypump® II

Mobiel blijven
 � Easypump® II is klein en licht.
 � Easypump® II werkt volledig los van de zwaartekracht en 

heeft geen stroom nodig.
 � Easypump® II is ideaal voor ambulante behandelingen,  

waarbij u uw normale activiteiten kunt blijven 
       uitvoeren.

Opmerking: uw arts of zorgverlener zal u inlichten over uw 
behandeling en de medicatie die u toegediend krijgt.

Let erop dat...
 � er niets lekt uit de pomp of de toedieningslijn.

 � de lijn niet geknikt of geblokkeerd is.

 � het filter onbedekt blijft.

 � de flowrestrictor (het laatste stukje lijn na de filter) 
steeds in contact blijft met uw huid.

 � kinderen niet spelen met de pomp.

Easypump® II  
Thuis gebruiken
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De ideale oplossing 
voor u



Easypump® II

 Beschermkap: veilige bescherming van de vulpoort

 Buitenbeschermlaag: beschermt het elastomeer membraan

 Elastomeer membraan: resevoir voor de medicatie en 
     tegelijk bron van de druk

 Flowrestrictor: zorgt voor een constante en betrouwbare
      afgifte van de medicatie

 Open/dicht klem: om de infusie te starten en te stoppen

 Filter: verwijdert lucht en deeltjes

 Veilige en comfortabele patiëntconnector
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Werkingsprincipe van Easypump® II

Easypump® II is een elastomeer infuussysteem 
voor de toediening van medicatie. Het werkings-
principe van Easypump® II is eenvoudig: een
elastomeer membraan (ballon) wordt gevuld 
met medicatie. Door de elastische druk wordt
de medicatie vervolgens door de toedieningslijn
‘geduwd‘. Een fl owrestrictor (de inwendige 
diameter van de toedieningslijn na de fi lter) zorgt
voor een constante en betrouwbare afgifte van de
medicatie.

Productomschrijving Veelgestelde vragenEasypump® II
De betere oplossing voor medische behandelingen thuis

Thuis uw mobiliteit behouden wordt eenvoudiger met 
Easypump® II
Thuis kunnen zijn is de beste therapie. Dat is zeker. Daarom heeft
uw zorgverlener gekozen voor een slim infuussysteem:
Easypump® II van B. Braun. 

Deze elastomeer infuuspomp vormt een fl exibele oplossing voor
zowel korte als langdurige infuusbehandelingen, zoals een 
antibioticakuur of chemotherapie.

In deze folder vindt u de antwoorden op uw vragen over dit infuus-
systeem. Aarzel niet om contact op te nemen met uw zorgverlener
als u nog vragen hebt.

Uw voordelen als patiënt -
maximaal comfort
Naast de keuze van de juiste behandeling is herstellen
in een vertrouwde omgeving ook van belang voor uw 
welzijn als patiënt. Easypump® II ondersteunt dit
principe.

� Klein en licht en aan het einde van de infusie weer 
helemaal plat.

� Kortere ziekenhuisopname, weer eerder thuis.

� Hoeft geen belemmering te zijn voor uw dagelijkse 
activiteiten.

Werkingsprincipe
Hoe weet ik dat de pomp werkt?
De elastomeer ballon zal geleidelijk aan leeglopen naarmate de medicatie
wordt toegediend. Dit proces kan zeer langzaam verlopen, dus mogelijk merkt
u niet meteen een verschil.

Hoe weet ik wanneer de toediening afgelopen is?
De medicatie is volledig toegediend wanneer de ballon helemaal leeggelopen is.

Reizen
Kan ik het vliegtuig nemen met Easypump® II?
Ja, dat kan, maar de infusiesnelheid kan afwijkend zijn. Raadpleeg uw arts of
zorgverlener indien dit relevant is voor de behandeling.

Douchen
Kan ik onder de douchen met Easypump® II?
Ja, in het algemeen is dit mogelijk. Vraag toch in elk geval verdere instructies
aan uw zorgverlener. 

Slapen 
Zal Easypump® II barsten als ik er per ongeluk op ga liggen?
De pomp zal niet barsten onder normale omstandigheden.
Toch raden wij u aan om de pomp niet onnodig onder hoge druk te plaatsen
(bv. op de pomp slapen of zitten).

Omgeving
Hebben de weersomstandigheden invloed op mijn behandeling (kan ik bijvoorbeeld
naar buiten gaan)?
U kunt naar buiten gaan. Weersomstandigheden zoals temperatuurschommelingen,
rechtstreekse uv-straling of een zeer hoge luchtvochtigheid kunnen de infusie
beïnvloeden. Vraag uw zorgverlener naar advies over uw specifieke omstandigheden.

Tolerantie
Bevat Easypump® II latex?
Nee. Easypump® II bevat geen latex.

Opmerking: als u vermoedt dat uw pomp niet correct werkt, sluit dan de klem
en neem contact op met uw zorgverlener.


