GJ-SONDE

TIL ERNÆRING OG MEDISIN
DIREKTE I TYNNTARMEN
VEILEDNING FOR KORREKT BRUK OG PLEIE
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Produktbeskrivelse
Mic GJ er beregnet for å gi ernæring/
medisin direkte i tynntarmen (jejunalport)
samt evt. slippe overflødig luft eller
væske ut av magesekken (gastricport).
Se figur nedenfor.
•

Sondemat gis via pumpe.

•	Det må ikke suges eller trekkes
tilbake på Jejunalporten.
•

Mic GJ må IKKE dreies.

•	Mic GJ anlegges og skiftes
på sykehuset.

B Balport
til ballong

C

Gastricport til
magesekk
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Propp

A Jejunalport til
tynntarm

L.

FØR DU STARTER
ERNÆRING
GJENNOM Mic
GJ-SONDEN,
MÅ DU LESE
GJENNOM DENNE
VEILEDNINGEN I
SIN HELHET

BA

Ballong

Magesekk
Utvendig
fikseringsplate
Tynntarm
(jejunum)

Hull hvor det som gis
på port C, kommer ut

Hull hvor det som
gis på port A,
kommer ut

A Jejunal: Til mat, vann og medisin
B Bal: Til å tømme og fylle ballong med vann
C	Gastric: Til å aspirere overflødig luft og væske
ut av magesekken

Slik gir du sondemat gjennom
Mic GJ-sonden
Vi anbefaler å bruke en ernæringspumpe
til å gi sondemat gjennom jejunalporten.
Pumpen tilfører ernæringen i en jevn
strøm.
1. Vask hendene med vann og såpe.
2.	Skyll forsiktig gjennom jejunalporten
med ca. 30 ml vann til voksne og ca.
10 ml til barn.
3.	Koble ernæringsslangen til
jejunalporten. Start ernæringspumpen
med sondematen som foreskrevet av
ernæringsspesialist/lege.
4.	Når sondeernæringen er ferdig,
fjernes hele ernæringssettet fra
jejunalporten.
5.	Gjennomskyll Mic GJ-sonden med
min. 30 ml vann.
6. Sett på proppen igjen.

Vi anbefaler:
•	Medisin i flytende form for å unngå
tilstopping av sonden.
• 	Hvis Mic GJ ikke brukes daglig –
skyll gjennom jejunalporten minst
2 ganger i døgnet med minst 30 ml
vann til voksne og 10 ml til barn – for
å forebygge at sonden tilstoppes.
Vær forsiktig, og kontakt lege
hvis du merker stor motstand ved
gjennomskyllingen.

Pleie av huden rundt
Mic GJ-sonden
• 	Vask med vann og såpe daglig
og etter behov.
• Hold huden ren og tørr.
• 	Hvis huden rundt sonden er rød
og irritert, kan det brukes en
barrierekrem.
•	Oljeholdige kremer og salver må
IKKE brukes.

Kontroll av Mic GJ-ballong
Kontroller ballongen, og skift vann
én gang i uken:
• 	Sett sprøyten inn i BAL-porten
samtidig som sonden holdes på
plass.
• 	Trekk alt vann ut av ballongen,
og kasser det.
•	Trekk den anbefalte mengden vann
opp i sprøyten, og fyll ballongen.

Vi anbefaler 7–10 ml vann
i ballongen.
Hva gjør du hvis
Mic GJ-sonden tilstoppes?
Prøv først å skylle sonden med
5–10 ml lunkent vann. Du kan med
fordel bruke en 5 ml sprøyte når
sonden skylles. Hvis du føler stor
motstand og ikke kan sprøyte vann
inn i sonden, kan det skyldes at
sonden har vridd seg og må rettes
ut eller skiftes på sykehuset.

SØRG FOR GOD
HYGIENE NÅR
MATSLANGEN MED
ENFIT KOBLES
TIL PORTENE PÅ
SONDEN

Bruk evt. en tannbørste
til å holde koblingene
rene.

Skitten

Ren

x

✔
Feil
Forkert

Riktig
Rigtigt

1. Rengjør. Etter hvert måltid: Gjennomskyll Mic GJ med temperert vann, og rengjør
nede i koblingene – bruk evt. en ren tannbørste.

Usikker

Korrekt

x

✔
Feil
Forkert

Riktig
Rigtigt

2. Koble til. Sørg for at sprøyten/matslangen er korrekt koblet til. Unngå å skru den for
stramt – og STOPP når du merker motstand.

TANNBØRSTE KAN BESTILLES VIA VÅR
KUNDESERVICE

www.mic-key.no

Propp
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Propp
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✔
Feil
Forkert

Riktig
Rigtigt

3. Proppen. Sørg for at proppen sitter godt. Sett i proppen, og drei den en kvart
omdreining – slik at remmen er rett. Hvis remmen er skjev, kan det føre til lekkasje.
Drei motsatt vei når proppen skal løsnes for rengjøring.

x

Skjev innføring
Feil
Forkert

✔

Rett innføring
Rigtigt
Riktig

4. Plassering. Sett sprøyten rett ned i koblingen, slik at gjengene ikke blir skadet.
Unngå å skru den for stramt – og STOPP når du merker motstand.

HOLD ALLTID
KOBLINGENE RENE

SLIK HÅNDTERER
DU Mic GJ-SONDEN

Kontakt

Ingen kontakt

x

✔
Feil
Forkert

Riktig
Rigtigt

5. Flere tilkoblinger. Unngå å komme i kontakt med deler som sitter i den andre
porten.

x

✔
Feil
Forkert

Riktig
Rigtigt

6. Frakobling. Unngå å tvinge delene fra hverandre hvis de er klistret sammen.
Prøv å bløte opp koblingen i temperert såpevann, f.eks. i en skål.

TILBEHØR TIL Mic GJ

TILBEHØR KAN
BESTILLES VIA VÅR
KUNDESERVICE

FARRELL Valve
Dekomprimeringspose som fjerner
overflødig luft fra ventrikkelen.
Art.nr.
44-4100

Pakke à 30 stk.

FYLLES UT AV AVDELINGEN
Fr. størrelse:

Jejunal-lengde:

Tall, utvendig fikseringsplate:

Antall ml vann i ballongen:

MGJ-2021-0004

Sykehusets stempel og navn på avdeling:

Dette produktet er medisinsk utstyr. Les alltid bruksanvisningen før bruk.
Kontakt lege/sykepleier hvis du er i tvil.

Viatris AS
Hagaløkkveien 26, 1383 Asker
Tlf: 66 75 33 00, E-post: medical.device@viatris.com
www.mic-key.no

