Fyllnadsanvisning

Kap 23 Att fylla pumparna
För fyllning av ON-Q pumpar på apotek
Se även Fyllnadsanvisningar kap 13.1
Pumpar, katetrar, tunnelörer och fyllnadssprutor ligger packade i flera påsar som
ligger tillsammans i en stor påse. Öppna ytterpåsen, ta fram förpackningen med
pumpen i.
Fyll pumpen med validerad aspetisk teknik och lägg tillbaka den tillsammans med
de andra påsarna i den stora ytterpåsen innan den levereras.

För fyllning vid operation
Förberedelser
1. Täck ytan med en sterilduk
2. Ta fram 60 ml sprutan (finns
i fp med pumpen)
3. 18 gauge nålar el adaptorer
4. 70 % isoproylalkohol (IPA)
dukar, individuellt
paketerade
5. Standardutrustning:
handskar, munskydd, lab.
rock, hårskydd
6. Desinfektionsmedel
7. Lokalanestetika och NaCl
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Fyllnadsanvisning

Fyllning av pump:
1. Dra upp infusionslösningen i medföljande 60 ml spruta
2. Skruva av hatten till fyllnadsporten, spara hatten.
3. Skruva fast den fyllda sprutan.
4. Stäng slangklämman*.
5. Håll sprutan mot underlaget enl. bild,
tryck nedåt för att fylla pumpen. Skruva
loss sprutan och upprepa vid behov till
önskad volym.
6. Skruva loss sprutan och sätt på hatten.
7. Skruva av ändproppen, öppna
slangklämman, prima (fyll) slangen. Stäng
slangklämman och sätt på ändproppen.
8. Pumpen är klar för att användas.

Vid fyllning av de största pumparna (400 ml) medföljer ett slangset som underlättar
fyllningen. Den kopplas mellan sprutan och pumpen.

Powerfiller
Det är trögt att fylla pumparna, framförallt i början.
Powerfiller är ett enkelt hjälpmedel som förenklar fyllningen.
Den träs över sprutan så att man får mera kraft vid fyllningen.

*Om slangklämman är öppen vid fyllning, riskeras filtret att vätas ojämnt. Det kan leda till
att en luftbubbla fastnar i flödeskapillären och stoppar flödet.
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