thuis doorspuiten van infuus
Instructie voor ouders / verzorgers

Waarom deze folder?
Uw kind heeft thuis een infuus nodig. Een verpleegkundige in het ziekenhuis heeft u uitgelegd hoe u
thuis zelf het infuus kunt doorspuiten. Dit is nodig om het infuus doorgankelijk te houden. Op advies van
de verpleegkundige moet dit twee tot drie keer per dag gebeuren. In deze folder kunt u de instructies
nog eens rustig nalezen en eventueel bij de hand houden.

In het ziekenhuis heeft u uitleg over het doorspuiten van een infuus gehad van:
Naam verpleegkundige: ……………………………………………………………………………………..

Datum: ……………………………………………………………………………………………………

Wat krijgt u mee van het ziekenhuis?
Voor twee keer doorspuiten:
•

twee 5 ml spuitjes

•

twee roze naalden

•

één ampul NaCl 0,9 % à 10 ml

•

twee steriele gaasje 5 x 5

•

desinfectans alcohol 70%

•

twee steriele witte infuusdopjes.

Let op! De instructie voor het doorspuiten van het infuus vindt u op de achterzijde van deze folder.

Neem bij vragen contact op
Neem contact op met de kinderdagbehandeling of kinderkliniek als u vragen heeft of twijfelt of alles in
orde is met het infuus. Bijvoorbeeld wanneer uw kind pijn heeft, het infuus nat is, of als het infuus niet
doorgankelijk is. U kunt de kinderdagbehandeling bereiken van maandag t/m vrijdag van 7.15 - 20.00
uur. Belt u dan het algemene telefoonnummer van het MCA, (072) 548 44 44, en vraag naar sein 5248.
’s Avonds of in het weekend kunt u contact opnemen met de kinderkliniek, telefoon (072) 548 29 80.
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instructie voor doorspuiten van het infuus
1. Leg een afvalzakje klaar.
2. Was uw handen.
3. Vul beide spuitjes. Zet de roze naald op de 5 ml spuit en trek vijf ml NaCl 0,9% op. Vul het tweede
spuitje met de resterende vijf ml uit de ampul. Eén spuitje is voor direct gebruik. De tweede voor
later gebruik, bewaar deze met de naald erop.
4. Zorg dat er geen lucht in de spuit zit. Houd de spuit daarom met de naald omhoog en tik tegen het
spuitje en duw de stamper zover dat er alleen vloeistof in de spuit zit.
5. Verwijder het verband.
6. Zet de driewegkraan, richting dopje nr. 2 dicht, zie foto.
7. Desinfecteer de driewegkraan + dopje met een gaasje gedrenkt in desinfectans.
8. Leg het gaasje onder de driewegkraan.
9. Verwijder dopje nr. 2 aan de zijkant, zie foto.
10. Plaats de spuit met NaCl 0,9% op deze opening.
11. Sluit de driewegkraan richting dopje nr.1 zie foto.
12. Spuit langzaam in en controleer of de naald doorgankelijk is.
13. Sluit de driewegkraan na het doorspuiten weer richting dopje nr. 2. Verwijder de spuit en plaats een
nieuw steriel wit dopje.
14. Verbind de insteekplaats opnieuw.

dopje nr. 1
dopje nr. 2

Bereikbaar
Het MCA heeft diverse parkeerterreinen en een parkeergarage. We adviseren u de route P8 te volgen,
via P8 bereikt u in korte tijd de hoofdingang Wilhelminalaan. Op www.mca.nl kunt u onder het kopje
‘bereikbaarheid’ meer informatie vinden over parkeren rondom het MCA.
Uw vragen
Informatie over het MCA voor u en uw kind vindt u op www.mca.nl/kids.
Heeft u nog vragen over het doorspuiten van het infuus? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling
kindergeneeskunde. Het telefoonnummer is (072) 548 2980.
kindergeneeskunde
111033/december 2009
www.mca.nl
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