
Du styrer selv din egen 
komfort 
Med drenasje-systemet PleurX er det du 
som bestemmer det tidspunktet og stedet 
som passer best for å tappe ut væske-
oppsamlinger. 

• Tapping kan gjøres hjemme hos deg
selv eller der du måtte ønske

• Du kan tappe bort væske før det
oppstår ubehag

• Det tar vanligvis bare mellom 5 til 15
minutter

• Du kan behandle dine symptomer hvis
du er på reise

PleurX drenasje-system: 
Løsningen for å kontrollere 
væske-oppsamlinger 
Spør din lege om 
PleurX drenasje-
system kan være 
det rette for deg.  

Det er enkelt å få 
bestilt forbruks-
varene som hører 
til PleurX drenasje-system, og de kan leveres 
hjem til deg eller på institusjon. PleurX er       
godkjent av HELFO som behandlings-    
hjelpemiddel. 

PleurX drenasje-system distribueres i Norge       
av OneMed AS. Besøk gjerne våre hjemme-       
sider eller ring oss. 
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PleurX® 
Drenasje- 
System 
En praktisk løsning for 
hjemme-behandling av 
pasienter med 
pleura-væske eller 
malign ascites 



 

 En enkel løsning for å 
håndtere væske 
PleurX drenasje-system inkluderer en liten       
tømme-slange (kateter) og aktive vakuum-kolber    
for å samle opp væske. Tømme-slangen kan     
legges inn ved en enkel dagkirurgisk prosedyre, 
enten i brystet (pleura) eller i magen (malign    
ascites). 

Enden av slangen forblir på utsiden av kroppen       
og skjules under en selvheftende bandasje når     
den ikke er i bruk. Når du måtte ha behov for å 
tømme væske, kobler du bare sammen enden av 
tømme-slangen til vakuum-kolben og slangen      
som er festet på denne. 
 

 *Følg disse 4 enkle trinnene: 
 
 
1. Forberedelse  
Før du starter, så sørg 
for å vaske hendene 
dine for å forebygge 
infeksjon 
 
 
 
2. Tilkobling  
Koble til slangen fra 
vakuum-kolben til 
tømme-slangen. Et 
litke klikk høres når 
den er på plass 
 
 
 
3. Tapping  
Når du bryter 
forseglingen på 
oppsamlings-flasken, 
vil vakuum automatisk 
tappe væske. Når 
tappingen stanser, 
kobler du fra slangen. 
 
 
4. Bandasje  

Håndter væske-oppsamling 
hjemme hos deg selv 
Leger anbefaler PleurX ved følgende tilstander: 

Pleura-væske – oppsamling av væske rundt 
dine lunger, hvilket kan føre til tungpustenhet. 

Malign ascites – oppsamling avvæske i 
magen, hvilket øker trykket i magen og gir 
ubehag. 

Gjentatte væskeoppsamlinger kan bety et 
besøk til din lege eller sykehuset. 

 



PleurX lar deg tappe væske hjemme hos deg 
selv og når det passer best for deg, slik at du 
kan håndtere det før ubehag oppstår. De fleste 
bruker bare mellom 5-15 minutter på tapping. 

PleurX drenasje-system er sikkert, klinisk 
utprøvd og har hjulpet mer enn 100 000 
pasienter siden 1997. 

 
A. Den beskyttende bandasjen er nærmest usynlig 
under klær. Sett på en ny bandasje etter hver  
tapping for å beskytte mot lekkasje og for å     
beskytte området når du dusjer. 
 
B. Enden av tømme-slangen forblir på utsiden av 
kroppen og er dekket av en tynn beskyttende 
bandasje når den ikke er i bruk. 

Etter hver tapping 
setter du på en ny 
bandasje for å dekke 
over tømme-slangen 

 
 
 
*For detaljert instruksjon, inkludert 
advarsler, vennligst les hele 
bruksanvisningen til produktet før tappe-prosedyre påbegynnes. 
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