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Antibiotika i eget hjem med CADD pumpe

Vælg farveTil patienter og pårørende

Lægen på sygehuset har vurderet at din behandling med antibiotika kan fortsætte i eget hjem. Det
betyder for dig, at kan komme hjem med et drop i blodåren, som er koblet til en lille transportabel
pumpe, som giver dig medicinen i løbet af et døgn. Pumpen kan tages af, når sidste døgndosis er givet.
 
Det er lægerne på den udskrivende afdelingen, der har ansvaret for din behandling i hjemmet. Du skal
derfor ikke rette kontakt til din praktiserende læge, men afdelingen du er udskrevet fra.
 
Hvad du skal være opmærksom på
For at beskytte dit drop, skal du være opmærksom på:
 
Hygiejne 
Undgå at udføre ting, hvor du kan risikere, at der kommer snavs og urenheder i nærheden af droppet,
som f.eks. havearbejde, rengøring, etc.
 
Bad
Pumpen må ikke blive våd. Du kan alternativt hænge pumpen på en knage udenfor brusekabinen eller
lægge pumpen på gulvet udenfor brusekabinen, med et håndklæde om sig.
 
Du kan beskytte dit drop ved f.eks at tage en plasticpose eller engangshandske henover droppet, så det
ikke bliver vådt. Du må ikke gå i karbad eller svømmehallen, så længe du er i behandling med
antibiotika i blodåren.
 
Forbinding
Plastret omkring dit drop skal skiftes, hvis det er løst, urent eller vådt. Ved PICC-line og CVK skal
forbindingen skiftes hver 7. dag. Dette vil akutsygeplejersken varetage eller sygeplejersken på det
udskrivende afsnit.
 
Hvis dit drop falder ud
Sæt et plaster henover åbningen, hvor droppet har siddet og hold indtil blødningen stopper. Hvis du er
udskrevet med et akutteam kontakter du sygeplejerskerne på det udleverede nummer du har modtaget,
ellers kontakter du sengeafsnittet du er udskrevet fra.
 
Hvis du mistænker at der løber væske i underhuden
Der kan komme en bule omkring droppet og det kan svide. Sluk for pumpen og kontakt det pågældende
akutteam /sygeplejerske du er tilknyttet på det udleverede telefonnummer. Du kan til hver en tid rette
henvendelse til Lungesygdommes sengeafsnit, såfremt du har generelle spørgsmål til pumpen, der ikke
besvares i dette ark.
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Tegn på betændelse 
Du skal være opmærksom på generelle tegn på infektion , der er:
 
• Rødme
• Varme
• Hævelse
• Smerter
 
Tal med akutsygeplejersken eller det udskrivende afsnit.
 
Hvor kan pumpen være, når jeg sover
Du kan have pumpen ved siden af dig i sengen, når du sover eller på natbordet, men du kan også have
det liggende på gulvet i et rent klæde.
 
Hvis pumpen alarmerer
Ring til akutsygeplejersken på det udleverede nummer eller den udskrivende afdeling
 
Ved pludseligt ubehag
Hvis du oplever at blive utilpas, svimmelhed, udslæt på kroppen eller problemer med at trække vejret
skal du straks ringe 112. Oplys om dine symptomer og hvad du er blevet behandlet med
 
Efter endt behandling
Det er patient / pårørendes ansvar at pumpen returneres til udskrivende afdeling efter endt
behandling.
 
 
Kontakt oplysninger
 
 
Akutteam: ___________________________
 
 
Udskrivende afdeling: ________________
 
 
Tlf. alle dage: ________________________
 
 
 


