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Ofte stillede spørgsmål 
og svar

Hvor ofte skal jeg tømme væske?
Du bør tømme væske som anvist af din 
læge. Der er ingen generel anbefaling for, 
hvor tit man skal tømme, men det er en 
god idé at gøre det, når du føler, at væsken 
begynder at genere dig.

Hvad hvis jeg stadig føler åndenød 
eller oplever ubehag, efter jeg er 
færdig med at tømme væske?
Informer din læge, hvis du fortsætter med 
at føle dig forpustet eller oplever ubehag. 
Du må ikke tømme mere end 1000 ml. 
væske fra brysthulen eller 2000 ml. væske 
fra mavehulen af gangen.

Hvordan kan jeg vide, hvornår PleurX® 
katetret kan fjernes?
Når du forsøger at drænere væske 3 gange 
i træk, og der hver gang er mindre end 
50 ml. væske i flasken, bør du sammen 
med din læge finde ud af, om katetret kan 
fjernes, eller det skal udskiftes. (Se næste 
spørgsmål.)

Hvad betyder det, hvis der tømmes 
mindre og mindre væske, eller der slet 
ikke kommer noget væske?
Hvis væsken pludselig forsvinder, eller hvis 
mængden af væske gradvist aftager, er det 
muligt, at katetret eller drænageslangen er 
tilstoppet. 

Klem forsigtigt om katetret og drænage-
slangen. Hvis drænagen ikke begynder, 
skal du følge instruktionen for udskiftning 
af flaske. Hvis drænagen ikke begynder, når 
du har udskiftet flasken, skal du ringe til din 
læge.

Om PleurX® drænagesystem

PleurX® er et permanent kateter, der 
giver dig mulighed for at tømme væske 
ud derhjemme. Dermed kan du undgå 
symptomer på væskeophobning samt 
gentagne hospitalsbesøg for at blive 
tømt for væske.

Ved hjælp af en flaske med undertryk, 
som kobles til dit kateter, kan du selv 
bestemme, hvornår du vil tømmes. Der 
er ingen anbefaling for, hvor tit man skal 
tømme, men det er en god idé at gøre 
det, når du føler, at væsken begynder 
at genere dig. Det tager typisk 5 – 15 
minutter at tømme væsken ud. Der 
medfølger et drænageskema, som du 
opfordres til at bruge, så du kan følge 
med i, hvor ofte og hvor meget væske 
der udtømmes.

Du skal kontakte din læge eller sygeple-
jerske, hvis der er smerte, rødme, varme, 
hævelse eller væske omkring katetret, 
som kan være tegn på betændelse. 
Ligeledes skal du kontakte din læge, 
hvis væsken i flasken skifter farve.

Selv om du har fået information af din 
læge eller sygeplejerske om, hvordan 
du selv tømmer væske ud derhjemme, 
samt hvordan du korrekt anvender 
delene i PleurX® drænagesættet, kan 
du måske stadig have nogle spørgsmål. 
Denne brochure skal give dig svar på de 
ofte stillede spørgsmål. 

Der henvises også til den udleverede 
”Drænageinstruktion” samt PleurX® kate-
ter drænagesystem DVD – ”Instruktion i 
brugen af PleurX® i hjemmet”.

Hvis du har bekymringer eller yderligere 
spørgsmål om væskedrænage, skal du 
kontakte din læge eller sygeplejerske.



Hvis væske mængden gradvist aftager, kan 
det være, at væsken er ved at være udtømt, 
og det kan være tid til, at katetret kan fjer-
nes. Der henvises til spørgsmålet “Hvordan 
kan jeg vide, hvornår PleurX® katetret kan 
fjernes?”

Hvor længe skal jeg beholde PleurX® 
katetret ?
Du vil beholde katetret, indtil der ikke er 
mere væske. Tidsforløbet vil variere fra 
patient til patient. Væskeophobning i 
bughulen ophører sandsynligvis ikke, hvor 
i mod væskeophobning i lungehulen kan 
ophøre.

Katetret kan forblive på plads, så længe du 
har brug for det.

Hvad skal jeg gøre, hvis farven af 
væsken ændrer sig fra den sædvanlige 
farve?
Enhver ændring i udseendet af væsken bør 
oplyses til din læge.

Kan jeg tage et brusebad eller karbad 
med PleurX® kateter?
Brusebad: Du kan tage et brusebad, hvis 
den selvklæbende forbinding  (den der er 
i PleurX® drænagesæt) er forsvarligt påsat 
din hud. Den selvklæbende forbinding 
er designet til at holde vand ude. Sørg 
for, at forbindingen er hel samt forsvarligt 
påsat, og at både kateter og gazepatch er 
dækket. Hvis gazepatchen bliver våd under 
brusebad, fjernes forbindingen omgående, 
rengør og tør området og anvend en ny 
forbinding.

Karbad: Lad ikke katetret være under vand 
i et karbad, swimmingpool eller havbad.

Hvad sker der, hvis PleurX® katetret 
ved et uheld trækkes ud?
I det sjældne tilfælde, at katetret træk-
kes ud eller kateter manchetten kan ses, 

dækkes kateter udgangsstedet med en 
steril forbinding og søg derefter omgående 
lægehjælp. PleurX® katetret har en polyester- 
manchet, som normalt sidder under huden, 
hvor katetret er anlagt. Manchetten og 
suturer hjælper med at holde katetret på 
plads.

Hvordan kan jeg vide, hvis mit PleurX® 
kateter er inficeret?
Du skal kontakte din læge, hvis du tror, dit 
kateter er inficeret.

Smerte, rødme, varme, hævelse (ødem), 
feber og væske fra området omkring kate-
tret kan være symptomer på, at dit kateter 
er inficeret. Noget ubehag og rødme efter 
kateteranlæggelsen er at forvente, men 
bør ikke vare ved eller forværres.

Hvad sker der, hvis PleurX® katetret 
ved et uheld klippes over eller beska-
diges?
Hvis katetret ved et uheld skæres over eller 
beskadiges, skal du straks klemme katetret 
sammen mellem dine fingre. Brug herefter 
den blå nød klemme, som indgår  i alle 
PleurX® drænage sæt.

Dette vil lukke katetret. Informer din læge 
straks.



Alle rettigheder forbeholdt Becton  Dickinson . PleurX® er et 
registreret varemærke tilhørende  Dickinson Becton eller et af dets 
datterselskaber. IS1046

Mere info

Information er også tilgængelig online på
  www.vicare-medical.dk/produkter-og-tjenester/draenage
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Hvornår skal jeg genbestille 
PleurX® flasker?
Du bør bestille nye flasker,  når du 
har tre drænagesæt tilbage.

Hvordan kan jeg genbestille 
PleurX® flasker?

Efter aftale med din kontakt-
sygeplejer  ske. Hvis du har en 
bevilling, kan du selv bestille nye 
flasker ved at kontakte Vingmed

 ViCare
 

på telefon   66 33 82 45 
 
www.vicare-medical.dk

Varenummer 

Nr. 50-7510

Nr. 50-7210

Nr. 50-7290

Nr. 50-7235

PleurX  
forbrugsmateriale

1000 ml vakuumflaske 
med procedurepakke 
(10 stk.)

1000 ml vakuumflaske 
(10 stk.) 

Procedurepakke 
(5 stk.)

Ventilhætte (10 stk.)

  

 

 


