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Gebruik van de witte   
lekwekker (Apollo) voor 
nachtelijke hemodialyse
Doel
De lekwekker wordt gebruikt om onopgemerkte lekkage van de dialyse naalden in de 
nacht te voorkomen.

Afspraken
• Elke dag een schoon gaasje bevestigen in de lekwekker.
• Voor elke dialyse moet u de lekwekker testen.Indien u dit niet zelf kunt dan test de 

verpleegkundige de lekwekker.
• Volg de foto-beschrijving.

Benodigdheden
A: Lekwekker
B: Kabeltje lekwekker
C: Kleine Paperclip
D: Gaasje 10 bij 10 cm
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1. Bevestig het kabeltje in de lekwekker.

2. Test de lekwekker door het klepje van de oranjeclip omhoog te doen.

3. Schuif een kleine paperclip voor de helft in de opening en sluit het klepje. De 
paperclip maakt en contact en gaat alarmeren.
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4. Druk op de grote blauwe knop aan de voorzijde, het alarmeren wordt nu gestopt.
5. Aan de voorzijde hoort geen rood lampje te branden, als deze brandt, is de batterij 

leeg. Meld dit bij de verpleegkundige, de batterij wordt dan vervangen.
6. Vouw het gaas open en vouw deze enkele malen in de lengte, bevestig deze in de 

klem van de lekwekker.

De lekwekker is nu gereed om bevestigd te worden bij de shunt.

Instellen geluidsniveau:
Er zijn drie standen: zacht, medium en hard. Door 1 seconde op knop A te drukken 
wordt het volume harder. Met knop B gaat het volume naar beneden. Tijdens de dialyse 
moet het volume hard staan.


