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Painbuster - smärtlindring efter operation - 
Lasarettet i Enköping 

Hur fungerar och hantera man den? 
Du fick efter din operation en så kallad Painbuster. Det är en smärtpump som används som smärtlindring 

efter en operation.  

En perforerad tunn slang (kateter) läggs in i operationsområdet och kopplas till en engångs infusionspump 

som är fylld med smärtlindrande läkemedel (lokalanestetika). Pumpen drivs av det tryck som skapas när 

den fylls med läkemedellösningen. Flödeshastigheten är konstant och pumpen behöver inte hänga högt. 

Tillhörande clip används för fixering av blåsan. 

 

Viktigt att tänka på 
1. Kontrollera att slangen (katetern) inte ligger i kläm 

2. Kontrollera att slangklämman är öppen 

3. Flödesrestriktorn ska ligga i kontakt med huden för rätt flödeshastighet 

4. Undvik att filtret kommer i kontakt med tvål eller alkohol 

5. Undvik att pumpen tappas på golvet 

6. Om du har ont ändå, komplettera med annan smärtlindring 

7. Inspektera huden omkring infarten slanginfarten 

8. Det kan läcka lite runt insticksstället 
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Stäng slangklämman och kontakta sjukvården vid följande symptom 
 Rodnad, värme, kraftigt läckage eller blödning från kateterstället 

 Smärta, svullnad eller stort blåmärke 

 Yrsel, dimsyn, sömnighet eller förvirring 

Efter avslutad infusion – Ta bort slangen (katetern) 
Slangen (katetern) kan tas bort hemma av dig eller en anhörig när läkemedlet i pumpen är slut. Det sker 

efter cirka 2 dygn.  

Gör så här 
 Avlägsna förbandet vid slangområdet (kateterområdet) 

 Fatta tag i slangen (katetern) nära huden och dra lugnt och försiktig ut den (det ska gå lätt) 

 Kontrollera att änden på slangen (märkt svart) följt med ut 

 Täck området med lämpligt förband 

 Inga speciella kontroller behöver göras efter att man har dragit ut slangen 

 Material kasseras som brännbart avfall 

Om det uppstår ett problem tex motstånd när du drar ut slangen, avbryt omgående och kontakta 

Kirurgmottagningen Lasarettet i Enköping. Sjukvårdspersonalen hjälper dig att ta bort slangen (katetern) 

Kontaktinformation 
Kirurgmottagningen, Lasarettet i Enköping, 0171 - 41 81 20 

Du kan kontakta oss genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster på adressen www.1177.se  

Där kan du bland annat få rådgivning, beställa tid, av- och omboka tid och förnya recept. 
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