Patientvejledning

Smertepumpe
Smertekateter
Smertepumpe

Du har under din operation på skulder, arm eller
ben fået anlagt et smertekateter (et tyndt plastikrør),
som via huden er placeret tæt på de berørte nerver.
Smertekateteret er sat fast på huden med et plaster.
Gennem smertekateteret får du en konstant mængde
lokalbedøvelsesom er med til at lindre dine smerter.

Smertepumpen
Smertekateteret er koblet til en engangspumpe, som
fra starten er fyldt med 275 ml lokalbedøvelse. Smerte
pumpen giver konstant 5 ml lokalbedøvelse i timen,
og hastigheden kan ikke ændres. Hvis du er i tvivl, om
pumpen virker, kan du veje pumpen på en køkkenvægt
med nogle timers interval og se, om pumpenbliver
lettere. Pumpen virker i ca. 50 timer, før den er tom.
For at nedsætte risikoen for infektion, er det vigtigt, at
du ikke skiller slangenfra pumpen på noget tidspunkt.

Fjernelse af kateter og smertepumpe
Når pumpen er tom, fjerner du plasteret omkring
kateteret, som så helt automatisk følger med ud. Det
gør ikke ondt at tage kateteret ud. Det hele smider du
ud som almindelig affald. Du kan evt. sætte et plaster
på det sted, hvor kateteret har siddet.

Kundeservice træffes på
telefon 7020 2624 eller www.aleris-hamlet.dk

Du skal være opmærksom på følgende:
• Hvis der kommer rødme, smerte og hævelse
omkringindstiksstedet, kan det være tegn på
infektion, og du skal straks fjerne kateteret
• Hvis bedøvelsen pludselig tiltager, kan du i første
omgang stoppe tilførslen af lokalbedøvelse ved
at benytte klemmen på slangen. Hvis smerterne
kommerigen inden for 3 timer, åbner du for slangen
igen. Hvis området efter 3 timer fortsat føles mere
bedøvet, skal du fjerne kateteret
• Du vil ofte opleve en mindre grad af siven fra
kateteret, uden at det påvirker effekten af blokaden,
men hvis der kommer større mængder væske i
forbindingen, og smerterne samtidig tiltager, skyldes
det sikkert, at kateteret er faldet delvis ud. Fjern
kateteret og tag den anviste smertestillende medicin
i stedet
• Hvis der kommer blødning eller blod i kateteret, skal
du fjerne kateteret. Sæt plaster på og klem evt. indtil
blødningen er stoppet
Hvis der er noget, du er usikker på, er du altid
velkommentil at ringe til os.
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