
 

Importante: 

Em caso de extravasamento/

derrame: 

Coloque o infusor, a agulha 

(previamente espetada numa rolha) e 

a roupa contaminada dentro de 

um saco e leve-o ao Hospital de 

Dia ou ao Centro de Saúde mais 

próximo. 

 

Nunca o coloque 

no seu lixo  

doméstico. 

 

Lave com água e sabão o local 

da pele que entrou em contacto 

com a quimioterapia. 

 

Informe o seu médico ou enfer-

meiro do Hospital de Dia 

Contactos: 

Das 8h às 16h pode ligar para:  

239 400 400 (Geral) 

e pedir para passar a chamada 

para uma das seguintes 

extensões: 

 

7301  /  7302    (sala 2) 

7305/  7306    (sala 1) 

 

 

ou para o secretariado do 

Hospital de Dia de Oncologia: 

239 400 460 

 

 

 

 

Centro Hospitalar e Universitário  
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Cuidados gerais: 

 

Mantenha o penso limpo e seco. 

 

Mantenha o infusor dentro da bolsa de 
transporte (deve trazê-la para todos os 
tratamentos). 

 

 

 

 

 

Observe se o volume do balão diminui. 

 

Mantenha o termorregulador junto à 
pele (dispositivo branco). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evite atividades que possam mo-
bilizar a agulha ou danificar o in-
fusor. 

 

Mantenha-se afastado de fontes 
de calor direta (ex: lareiras e fo-
gão). 

 

No banho, evitar molhar o penso 
mesmo sendo impermeável. 

 

Durma  em posição dorsal (de 
costas) ou para o lado oposto ao 
local de inserção da agulha. 

 

Quando se deitar coloque o infu-
sor ao lado da almofada . 

 

 

 
 

 

 

O que é ? 

 

O infusor é uma bomba de infu-
são portátil que permite a admi-
nistração de medicamentos no 
domicilio por um determinado pe-
ríodo de tempo. 

 

 

A sua colocação é feita no Hospi-
tal de Dia e a sua retirada poderá 
ser: 

No Hospital de Dia; 

No Centro de Saúde; 

No domicilio: procedimento efetu-
ado pelo  serviço domiciliário do 
CHUC (se residir no concelho de 
Coimbra). 

 

   

 

Infusor 


