Infobrochure

Infuus

Ziekenhuis Maas en Kempen
Diestersteenweg 425
3680 Maaseik

Telefoon: (089) 50 50 50
Kinderafdeling: (089) 50 63 22
E-mail: info@zmk.be

Uw kindje verblijft momenteel op de kinderafdeling en zal een infuus moeten krijgen.
Wat dit precies inhoudt proberen we u aan de hand van deze folder uit te leggen.
Indien u nog verdere vragen heeft na het lezen van deze folder mag u altijd naar
een verpleegkundige toe gaan. Het team van de afdeling helpt u graag verder.

Waarom een infuus?
Een infuus wordt gebruikt om vocht en/of medicatie toe te dienen. Zo
kunnen we je genezen.

Hoe gaat dit in zijn werk
Je kind mag op de onderzoekstafel gaan liggen.
De verpleegkundige doet een soort armband rond de arm. Deze wordt strak aangetrokken zodat de ader waarin geprikt zal worden, zichtbaar wordt.
Eerst wordt de hand/arm ontsmet.
De verpleegkundige neemt nu een naaldje waarmee ze een prikje in de hand/
arm geeft.
Er zal afleiding gebruikt worden om het kind zo stil mogelijk te houden. U als
ouder kan hier zeker bij helpen.
Na het prikje wordt de naald terug getrokken en blijft enkel een dun buisje zitten.
Soms wordt eerst bloed genomen via dit buisje. Daarna wordt de armband terug
los gelaten.
Om te testen of het buisje goed zit, wordt er een kort kabeltje met een spuitje
opgezet.
Daarna wordt alles goed vast gekleefd. Rond de hand/arm wordt een verband
gedaan zodat het buisje er niet zomaar uit kan.
Je kind mag terug recht gaan zitten.
In plaats van het spuitje wordt nu een lange draad (infuusleiding) vastgemaakt
waarlangs de medicatie wordt toegediend.
De medicatie wordt toegediend met behulp van een infuuspomp. Deze regelt de
toediening heel nauwkeurig. Deze infuuspomp moet overal mee naartoe
genomen worden zolang als het infuus loopt.
Het infuus wordt dagelijks verschillende keren gecontroleerd om te zien of alles
nog in orde is.
Welke vloeistoffen en medicatie er gegeven wordt, beslist de arts. Ook de duur
van de behandeling wordt door de arts bepaald.
Alles is klaar! Nu mag je zoon/dochter zeker en vast een welverdiend cadeautje
kiezen!

Tips voor ouders
Voor uw kind is het een hele geruststelling als mama/papa bij hem of
haar blijft. Maar u bent dit niet verplicht.
Zeg uw kind dat het heel flink is geweest. Per slot van rekening is een
knuffel van mama of papa nog altijd de beste troost!

Mogen we vragen om oplettend te zijn en om voorzichtig om te gaan met het infuus. Als
het infuus sneuvelt moeten we helaas opnieuw beginnen.
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Wij wensen u van harte een spoedig herstel toe.
We hopen dat deze folder de meeste van uw vragen over infuus beantwoordt.

