
Mic-Key® Quick guide

Gjør utstyret klart, slik at alt er innenfor 
rekkevidde, og husk rene hender.

1.  Sprøyt 5 ml vann i ballongen til den nye 
Mic-Key, og sjekk at den er tett.

2.  Ta en vanlig 5–10 ml sprøyte, og trekk det 
gamle vannet ut av ballongen på den gamle 
Mic-Key. Ballongen skal være helt tømt.

3. Trekk langsomt ut den gamle sonden.

4. Gni eller tørk forsiktig rundt stomien.

5.  Smør evt. litt vannbasert gel på den nye 
Mic-Key, og sett den på plass i stomien. 
Den er lettere å styre hvis du tar tak rett 
over ballongen.

6.  Ta en sprøyte, og fyll ballongen med det 
antall ml vann som du har fått beskjed om.

7. Husk alltid å ha en ekstra Mic-Key på lager.

Slik ser en anlagt Mic-Key ut.

Når du skal skifte 
Mic-Key

Viatris AS, Hagaløkkveien 26, 1383 Asker,  

Tlf:  66 75 33 00 E-post: medical.device@viatris.com 

www.mic-key.no

Slik kommer du 
godt i gang med 
Mic-Key-sonden.

Se mer på 
www.mic-key.no

KONTAKT OSS

Har du spørsmål, er du alltid 
velkommen til å kontakte oss.

Viatris kundeservice:
Tlf.: 66 75 33 00

Les mer på www.mic-key.no

Mic-Key anlagt

Anlagt direkte Ja Nei

Mic-Key-størrelse:

Utvendig fikseringsplate ligger ved: cm

Vann i ballong: ml

Første innføring av mat/medisin  kl.

Informasjon om din Mic-Key
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Tre knapper holder Mic-Key på plass

Mic-Key-sett

Direkte anlagt 
Mic-Key-sonde

Skift fra PEG til 
Mic-Key
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En direkte anlagt Mic-Key holdes på plass 
av 3 utvendige «knapper», som er forbundet med 
en tråd til et innvendig anker i magesekken. På 
den måten holder knappene magesekken fast til 
bukveggen mens kanalen heler. Trådene løses 
opp av seg selv 2 til 5 uker etter anleggelsen.

Vær obs de første 14 dagene
1.   Vask huden rundt Mic-Key og 

de 3 «knappene» daglig.

2.   Hold huden tørr, og vær oppmerksom 
på tegn på infeksjon, f.eks. rødhet, varme, 
hevelse og ømhet.

3.  Drei Mic-Key-knappen daglig for å sikre 
at den ikke sitter fast.

OBS! Drei aldri på knappene. Hvis 2 av 
knappene faller av innen 14 dager etter 
anleggelsen, skal du kontakte sykehuset.

Du har kommet hjem fra sykehuset der 
PEG sonden er skiftet ut med en Mic-Key-
ballongsonde – også kalt en knapp. Nå kan 
du selv pleie og skifte Mic-Key.

1.   Sørg for god hygiene rundt Mic-Key, og 
unngå å legge kompress under sonden.

2.  Kontroller og skift vannet i ballongen 
én gang i uken.

3.   Drei Mic-Key-sonden én gang daglig, 
slik at den ikke gror fast.

Vedlikehold av Mic-Key og tilbehør
Det er viktig med daglig hygiene av både 
sonde, mellomstykker og sprøyter for å sikre 
optimal levetid for produktene, og 
redusere risikoen for infeksjon.

Du må nå koble til mellomstykket ved tilførsel 
av mat/væske/medisin.

1.   Vask mellomstykkene og sprøyter i lunkent 
vann, tilsatt litt oppvaskmiddel. Gjennom 
skyll dem deretter godt, tørk dem og  
oppbevar dem i en tett boks.

2.  Du må aldri koke eller skålde disse 
produktene. Det ødelegger dem.

3.   Bruk evt. en tannbørste til rengjøring nede 
i koblingene.

Du kan gi mat med sprøyte eller pumpe.

1.   Koble et mellomstykke til Mic-Key, og 
skyll gjennom med 20 ml vann før tilførsel av 
mat/væske/medisin.

2.  Gi avtalt mengde mat og medisin. 
Skyll alltid igjennom igjen.

3.   Gir du mat på sprøyte, er det en god idé å tørke 
av spissen på sprøyten før du dreier den på, 
siden sondemat er svært klissete.

4.   Drei sprøyten eller matslangen 
bare til du merker at den sitter fast 
– overstrammer du, kan «gjengene» knekke.

Slik gir du mat 
med Mic-Key

Pleie av Mic-Key
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