
1 VASK HÆNDERNE
og find en ren flade som du kan  

bruge til at forberede infusionen.

2 TAG PUMPEN OG TILBEHØRET FREM
Åben forpakningerne med lægemiddel,  

sprøjte, infusionssæt samt tilbehøret.

QUICKGUIDE
SO  Heart  CONNECT+ infusionspumpe

Denne QUICKGUIDE erstatter ikke informationen 
samt uddannelsen som du får af sundhedspersonalet

3 AFSPRIT GUMMIMEMBR ANEN  
på lægemidlet1.

Referencer:  1. Læs indlægssedlen inden brug af produktet. 2. Læs brugsanvisningen til SO CONNECT+ pumpen for mere detaljerede instruktion.
3. Læs instruktionerne til SO CONNECT+ pumpens anbefalede infusionssteder. 4. SISSI sygepleje retningslinjer www.sissi.nu (sidst kontrolleret juni 2019).



5 FORBERED2 SO Heart  FILL-SPRØJTEN
og skru sprøjten på Mini-Spiken.  

Træk langsomt lægemidlet op SO Heart  FILL sprøjten. 
Følg altid din læges ordination.

6 KL ARGØR SPRØJTEN, 
OG INFUSIONSÆT

ved at skrue infusionsættet fast på sprøjten. 
Forfyld infusionssættet ifølge sundhedspersonalet´s 
instruktion.

7 VÆLG RET TE INFUSIONSSTED
Se markeringerne på billede3.

8 AFSPRIT 
INDSTIKSSTEDET

Tag et let greb i huden og placere 
infusionssættet i 90 graders vinkel 
direkte ned i huden.3, 4

Eks. neria™ guardEks. neria™ multi

4 STIK MINI -SPIKEN  
gennem gummimembranen på lægemidlet.



9 SIKKERHEDSKONTROLL
Når du anlægger infusionssættet, skal du  

sørge for, at du ikke har ramt et blodkar.
a) Aspirer, træk stemplet tilbage.  
Se om der er blod i slangen nærmest nålen.
b) Løsne derefter sprøjten fra infusionssættet i  
10-15 sekunder. Tjek om der kommer blod i slangen 
nærmest nålen.
c) Når sikkerhedskontrollen er afsluttet, skrues 
infusionssættet tilbage på sprøjten. 
 
Hvis der kommer blod, har du ved et uheld ramt et 
blodkar. Træk nålen ud, og kassér infusionssættet. 
Gentag proceduren i henhold til afsnit 6-8 med et 
nyt infusionssæt, og nyt indstikssted. Foretag ny 
sikkerhedskontrol4 i følge afsnit 9.

10SKRU STEMPELSTANGEN UD
af sprøjten mod uret, og lad den grønne 

stempelstopkrave sidde på sprøjten, indtil 
stempelstangen er helt ude. Derefter fjernes 
stempelstopkraven fra sprøjten ved at dreje den  
mod uret.2 

 

Vent med at tilslutte sprøjten til pumpen.
Det forekommer ikke før trin 12 E.

11START PUMPEN PÅ ON/OFF 
KNAPPEN I BUNDEN

Pumpen starter op med selvcheck og kører 
automatisk pumpestangen til rette position.



A: TRYK PÅ ”START  
NY INFUSION” 
Kontrollere infusionens 
indstillinger.

E: TILSLUT  
SO Heart  FILL-SPRØJTEN2  
diagonalt til pumpen. 
Drej sprøjten med uret 
indtil sprøjten klikker på 
plads. Bekræft med hvid 
pil fremad.

C: FJERN SPRØJTEN 
FRA PUMPEN  
Drej også sprøjten 
mod uret træk lige 
op. Bortskaf plast og 
stikkende materiale
i henhold til den 
medicinske instruktion.

Nu er infusionen igang. 
Hvis du har brug for 

teknisk support, kontakt
Nordisk Infucare  
+45 70 28 10 24

B: INFUSIONEN  
ER AFSLUTTET 
Et akustisk signal 
forekommer. Bekræft 
med OK i 2 sek. Lad 
sprøjten være på plads, 
indtil stempelstangen er 
helt trukket tilbage.

A: INFUSIONEN 
AFSLUTTES SNART 
Et akustisk signal 
forekommer.  
Bekræft med OK i 2 sek.

B: SPRØJTESTØRRELSE, 
LÆGEMIDDELVOLUMEN 
og antal instiksstedet  
Bekræft på den hvide pil 
fremad.

F: START PUMPEN 
VED AT TRYKKE PÅ 
”START”

C: INFUSIONS-
HASTIGHED OG 
INFUSIONSTID VISES   
Bekræft på den hvide pil 
fremad. 

D: PUMPESTANGEN 
KØRER FREM TIL  
RETTE POSITION

DANMARK: Industrivej 21 • 4000 ROSKILDE • +45 70 28 10 24 • info@infucare.dk 
FINLAND: Tekniikantie 14 • 02150 ESPOO • +358 207 348 760 • info@infucare.fi 
NORGE: Gaustadalléen 21 • 0349 OSLO • +47 22 20 60 00 • info@infucare.no 
SVERIGE: Gustavslundsvägen 12, 3 tr • 167 14 BROMMA • +46 (0)8 601 2440 • info@infucare.se

Læs altid pumpens 
brugsanvisning 
for mere vigtig  
information. 

12    START INFUSIONEN

13    AFSLUTNING  
AF INFUSION
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