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Checklista inför hembehandling av 
immunglobuliner 

 Tvätta händerna. Plocka fram sprutan och setet med nålar och minispiken.  Gör 

iordning nålarna med slangarna genom att lossa pappersskydden mellan 

slangarna. 

 

 Lossa sprutans kolv genom att trycka kolven i botten på sprutan då går det lättare 

att dra kolven fram och åter.  

 

 Inspektera preparatet för att se till så att lösningen inte är grumlig och att inga lösa 

partiklar finns i den.  Om det finns lösa partiklar i preparatet så ska den kasseras.  

Undvik att skaka flaskan så skum bildas då det blir mindre mängd av läkemedlet 

kvar då. Ta bort preparatets bach-nummer och sätt fast den på 

hembehandlingsjournalen.  
 

 Ta bort det gröna skyddet på minispiken och tryck ner den i flaskan.  Sätt fast 

minispiken genom att skruva fast den i sprutan.  

 

 Dra upp lösningen i sprutan mycket försiktigt och håll sprutan upprätt för att 

undvika att luft följer med i sprutan. Om det blir luft kvar i sprutan så kan Du 

trycka bort den försiktigt före anslutning till slangen med nålar. 

 

 Sätt fast slangen med nålarna på sprutan genom att skruva fast den i sprutan. Var 

noga med att skruva fast slangen ordentligt och i gängorna. Om den skruvas snett 

så blir det läckage. 

 

 Tryck kolven framåt i sprutan och fyll slangen och nålarna med preparatet. Du kan 

placera sprutan med kolven neråt på ett bord och genom att trycka ner den fylla 

slangarna ända fram genom nålarna. Den är fylld när en liten vätskepärla syns ytterst 

på nålen. 

 

 Tvätta av huden på de ställen Du valt ut för att använda. Hemma behöver Du bara 

tvätta dig som vanligt men på sjukhuset används desinfektionsmedel. 

 

 Nyp ett ordentligt tag i underhudsvävnaden på mage eller lår. Håll ett ordentligt 

tag i vingarna på nålen och stick in nålen så att den hamnar ordentligt i 

underhudsfettet. Avstånden mellan nålarna ska vara minst 10 cm. Fäst nålarna. 

 

 Lossa sprutan från slangen och låt den hänga neråt under 1 minut. Om det inte syns 

något blod i slangen under den tiden så kan Du sätta fast sprutan i slangen ordentligt 

med att skruva fast den i gängorna.  

 

 Dra kolven neråt/bakåt så att ett sug uppstår i sprutan. Om det fortfarande inte 

syns blod i slangarna så har Du genomfört säkerhetskontrollerna som dessa ska 

utföras före behandlingen kan sättas igång.  
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 Det är viktigt att Du genomför dessa 2 kontroller för att säkerhetsställa att 

lösningen hamnar i underhudsfettet och inte i blodet.  Om det finns blod i 

slangen sätter Du en klämma på denna och drar ut nålen. Knipsa av nålspetsen och 

linda in den med fästanordningen så att du inte sticker dig.  Om Du har flera nålar 

så kan Du fortsätta som vanligt. Om alla slangar är fyllda med blod så kan Du ta en 

ny förpackning med nålar och börja om. Byt stickställe för säkerhets skull så det inte 

kommer blod igen. 

 

 Vrid sprutans gröna bottenplatta till vänster och skruva av kolven från sprutan 

och sätt fast sprutan i pumpen genom att passa in den i fästet och vrid den försiktigt 

så ett klick hörs. 

 Starta pumpen med att trycka in knappen på undersidan.  

 Tryck på den gröna ringen. 

  Tryck > Displayen visar tiden och hastigheten för infusionen. 

 Trycka > Displayen visar kolvstången position. 

 Tryck > Displayen visar koppla på sprutan. 

 Tryck> Displayen visar starta pumpen genom tryck på gröna fältet. 

 Inspektera instickställena under pågående behandling med jämna mellanrum för 

att kontrollera så att inget blod syns i slangarna.   

 När infusionen är klar så avslutas den automatiskt och stängs av. 

 Lossa nålarna från sprutan och knipsa av dem och vira in dem i 

häftanordningen. 

 Avsluta med att fylla i Din journal för hembehandlingen. 
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