
Förbered sprutan.

Ta bort skyddslocket på uppdrag
ningsnålen – vidrör inte nålspetsen. 

Rengör toppen av flaskan med en 
spritkompress. Stick in nålen i 
flaskan.

Dra långsamt  tillbaka kolven för att 
fylla sprutan med önskad mängd 
läkemedel. Fyll inte med mer än  
3 ml läkemedel.

Ta bort nålen från flaskan och håll 
den fyllda sprutan med nålen uppåt.

Knacka bort alla små luftbubblor 
från sprutans sidor och tryck 
försiktigt upp kolven för att avlägsna 
eventuella bubblor från toppen på 
sprutan.

Sätt skyddslocket på plats.

Du bör läsa hela bruksanvisningen innan du använder 
ijet® infusionspump – den ger dig fullständig  information 
om de ämnen som tas upp i detta blad. 

Denna grundläggande vägledning ger dig viktig information 
för att underlätta användningen av ijet® infusionspump.

För mer information kontakta din läkare, sjuksköterska eller 
hemsjukvården.

Din i-jet® infusionspump

Grundläggande funktioner

Sprutan och infusionssetet

Om de olika bildskärmarna

•  Tryck    för att sätta på startskärmen.

•  Kontrollera om pumpen är låst    eller upplåst  .
•  För att öka batteriets livslängd, stängs skärmen av efter  

en kort tid, men pumpen fortsätter att gå. 

Grundmeny
På startskärmen, tryck    för att öppna grundmenyn.

Hur man ändrar infusionshastigheten Hur du fyller sprutan

Återstående 
batteritid

Upp

Ner

OK eller välj

Låsa eller låsa upp

Tillbaka

Upplåst  
läge

Aktuell status ("R" 
som indikerar att 

pumpen går)

Tid kvar innan  
infusionen är avslutad

Sprutfack  
– denna håller 
sprutan

Fönster

Se "grundläggande funktioner"  
för att komma igång.

  
Batterifack OLED-skärm

Aktuell  
tid

Infusionshastighet  
(ml per timme)

Visar kvarvarande 
volym i sprutan  
(den gröna cirkeln 
räknar ner)

Kontrollknappar

Tryck på    på startskärmen, menyn öppnas.

Gå till menyn RATE (hastighet) och tryck  
på    för att öppna.

Tryck på ▲ eller ▼ för att välja infu sions
hastighet som din läkare eller sjuk sköterska 
informerat dig om – detta kan vara mellan  
0.001 och 0,125 ml per timme.

Tryck på    för att spara inställningarna  
– pumpen kommer att ge dig läkemedlet med den 
hastighet du har ställt in. Infusionshastigheten 
visas i den gröna cirkeln på startskärmen.
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kolv

spruta

nål

flaska

0.125ml

Meny RATE (hastighet) 
För administrering 
av läkemedel och 
ändring av infusions 
hastigheten.
Meny STOP (Stopp) 
För att avbryta/starta 
om administreringen 
av läkemedel.

Meny PRIME 
(Prima/Fylla)
Prima/Fylla 
infusionssetet.

Meny HISTORY 
(Historik)
Visa läkemedels 
och felhistorik.

Meny SETTINGS 
(Inställningar) 
Ställa in ijet® 
pumpens inställningar.

MENY SYRINGE 
(spruta)
Byte av spruta.
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Kontrollera infusionshastigheten
•  Varje gång du hanterar pumpen, bör du kontrollera att infusions

hastigheten motsvarar den nivå som din läkare eller sjuksköterska 
informerat dig om.

•  Du måste också kontrollera infusionshastigheten innan du ansluter 
pumpen till nålen om du inte nyligen använt pumpen.

Se sidan 15 i bruks
anvisningen för hur 
sprutan ansluts till 
infusionssetet.

Hur pumpen låses och låses upp
•  Om du vill låsa eller låsa upp pumpen  

måste startskärm visas. Tryck och håll ned  
knapparna    och    samtidigt i 5 sekunder.

•  Om pumpen lämnas upplåst, låses pumpen automatiskt.

UNLOCK

Läs din bruksanvisning för fullständiga instruktioner om hur i-jet® infusionspump används.

Snabbguide/kortmanual

infusionspump



• Koppla bort infusionssetet från nålen innan du byter sprutan 
och primar/fyller pumpen, och innan du gör självtestet  
(se sidan 25 i bruksanvisningen för information om självtestet).

•  Ta inte bort batteriet när pumpen är i bruk, om du inte behöver 
byta batteri. Vid nödfall kan batteriet avlägsnas för att stänga 
av pumpen.

Vem kan jag kontakta
Om du behöver hjälp med ijet® infusionspump, eller om du har 
problem med pumpen, tala med din läkare, sjuksköterska eller 
hemsjukvården.

Använd detta utrymme för att skriva ner information:

Om du får ett varningsmeddelande i din ijet® infusionspump piper 
eller vibrerar pumpen tills du trycker på   .

Felmeddelanden på i-jet® infusionspump
Om det är något problem med din ijet® infusionspump, visas en 
WARNING på skärmen. Varningarna visas här. För fullständig 
information se sidorna 26 och 27 i bruksanvisningen.

Koppla omedelbart bort infusionssetet från 
kroppen och byt till reservpumpen.  
Avsluta inte medicineringen.

Kontakta genast din läkare, sjuksköterska  
eller hemsjukvården. 

Tryck på    för att bekräfta meddelandet.

Ta bort infustionssetet från kroppen och byt 
spruta. 
•  Se "spruta och infusionssetet" i detta 

dokument.

Tryck på    för att bekräfta meddelandet.

Byt omedelbart ut batteriet.
•  Se sidan 11 i bruksanvisningen för mer 

information.

Tryck på    för att bekräfta meddelandet.

Använd STOP menyn(stopp) för att påbörja 
medicineringen igen.
•  Se sidan 18 i bruksanvisningen för mer 

information.

Koppla omedelbart bort infusionssetet från 
kroppen och kontrollera följande:
 •  Kontrollera om det finns ett stopp i 

infusionssetet och åtgärda felet genom t 
ex klämning eller direkt tryck. Om det inte 
fungerar, byt ut infusionssetet.

•  Kontrollera att det fortfarande finns 
läkemedel i sprutan (se genom 
sprutfackets fönster). Om den är tom, byt 
sprutan (se "spruta och infusionssetet"  
i detta dokument).

Tryck på    för att bekräfta meddelandet.
•  Se sidan 20 i bruksanvisningen för mer 

information.

Hur du byter sprutan och primar/fyller slangen

Det finns ett fel i systemet.

Det finns inget läkemedel kvar i sprutan

Lågt batteri (mindre än 10% kvar)

Du har använt STOP menyn (stopp) för att tillfälligt 
avbryta medicineringen. Detta visas var 10:e 
minut på startskärmen tills du startar om pumpen

Pumpen levererar inte läkemedlet eftersom det 
finns ett stopp (ocklusion) i systemet

Det finns läkemedel för 3 timmar kvar i sprutan

Spruta och infusionssetet Felsökning
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System Error

Annan viktig information

Tryck på    på startskärm för att öppna 
menyn.
Gå till menyn SYRINGE (spruta) och tryck på   

  för att öppna.

När du ser "CHANGE?" på skärmen, 
tryck på   .

Vänta tills kolven dras tillbaka in i pumpen. 
Detta kan ta 5 till 80 sekunder beroende på 
mängden läkemedel som finns kvar i den 
gamla sprutan.

  När kolven är helt tillbakadragen kommer du att 
se "Prime?" på skärmen. Sedan:

 •  Placera den nya sprutan försiktigt in 
sprutfacket.

 •  Skruva fast sprutfackslocket ordentligt.
 •  När sprutan är isatt och infusionssetet är 

redo att primas /fyllas, tryck på   .

  Kolven förs automatiskt framåt – detta kan  
ta 5 till 20 sekunder.

 •  Läkemedlet kommer in i infusionssetet.
 •  Sluta inte att prima/fylla innan infusions

setet är helt fylld med läkemedel.
 •  När du ser en droppe av läkemedlet vid 

slutet av infusionssetet tryck    för att 
stoppa läkemedelsflöde till infusionssetet.

  När du ser "Prime?" på skärmen, ska infusionsetet 
vara fylld med läkemedel. Om inte, tryck    för 
att starta prima/fylla igen (se steg 9). När den är 
fylld, tryck på    för att återgå till startskärmen.
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Ta bort infusionsslangen från kroppen.

Öppna pumpens sprutfack.

Ta bort den använda sprutan och kassera både 
sprutan och den använda infusionsslangen.

För genom det nya infusionssetet genom locket 
på sprutfacket och koppla ihop med den nya 
sprutan.

Läs din bruksanvisning för fullständiga instruktioner om hur i-jet® infusionspump används.

För att prima/fylla  pumpen manuellt, se sidan 17 i bruksanvisningen.

För att komma i kontakt med distributören av ijet® infusionspump, kontakta NordicInfu Care AB : info@infucare.se EU/REM/NOV15/487. 

Namn:

Telefonnummer:

NordicInfu Care AB  Box 1225, 131 28 Nacka Strand.  
Tfn: 08-601 24 40 e-post: info@infucare.se  www.infucare.se

NordicInfu Care is an activity of Air Liquide Healthcare


