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Normal væske høyde

Heng FARRELL® posen på samme I.V. stativ som ernæringsposen.
VIKTIG: FARRELL POSEN MÅ VÆRE I SAMME HØYDE SOM ERNÆRINGSPOSEN. 

Steng både den HVITE og den BLÅ klemmen på FARREL slangesettet.

Koble sammen matingsslangesettet til "Y" porten til FARRELL settet.

Åpne den hvite klemmen og fyll opp matingsslangesettet.
Vær oppmerksom på at maten vil kunne bevege seg litt oppover 
slangesettet mot FARREL posen når pumpen er i gang.

Steng den HVITE klemmen, åpne den BLÅ klemmen og fortsett å fylle 
slangesettet med sondemat.

Skyll gjennom sonden med vann før man starter matingen. Ved 
nesesonding; bekreft riktig plassering i magesekk før mating. 

Koble FARRELL slangesettet til ernæringssonden, og sørg for at FARRELL 
"Y" port er under pasientens mage i høydenivå som vist på bilde. 

Sørg for at både den HVITE og den BLÅ klemmen på FARRELL 
slangesettet er åpen. FARREL Valve Systemet er nå klar for bruk.

Når pumpen er i gang , vil mat bevege seg kontinuerlig opp og ned i FARREL 
slagesettet.

For å avslutte FARRELL Valve systemet, steng både den HVITE og den BLÅ 
klemmen til FARRELL slangesettet.

Bytt FARRELL pose samtidig med ernæringsposen. Maksimal anbefalt bruk 
av en FARRELL pose er 24 timer.
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FARRELL Valve System
- Guide til oppkobling



1. For at FARRELL® Valve Systemet skal virke optimalt, må høydenivået på  FARREL "Y" port være plassert VED eller 
UNDER pasientens mage. Dette på grunn av gravitasjon som styrer systemet.

2. Hvis pasienten har oppblåst mage, dekomprimer ved å aspirere luft med sprøyte før bruk av FARRELL Valve 
Systemet.

3. Fyll alltid opp FARRELL slangesettet til litt over "Y" porten.

4. Pasienter som får lavvolum med sondemat (neonatale), kan kreve en vesentlig lengre tid (60–90 minutter) for å 
oppnå flow før man åpner den HVITE klemmen over "Y" porten.

5. Når FARREL Valve virker optimalt, kan man oppleve at væske/mat beveger seg kontinuerlig opp og ned i 
FARRELL slangesettet.

6. FARRELL Valve systemet dekomprimerer pasientens mage kontinuerlig, men FARREL posen vil vanligvis ikke fylle 
seg med luft fordi den har en ventil på toppen som sørger for utlufting.

7. Når man gir medisiner bør man bruke medisineringsporten til ernæringssonden hvis det er tilgjengelig. Steng 
den BLÅ klemmen før man åpner medisineringsporten til sonden. Administrer medisiner og vent 5-10 minutter 
før man åpner den BLÅ klemmen igjen.

8. Hvis sondemat begynner å fylle seg opp i FARREL posen, og man misstenker at det har tettet seg, steng den BLÅ 
klemmen og koble ifra FARREL Valve systemet. Undersøk om ernæringssonden har tettet seg. Når man har fått 
løst opp okklusjonen kan man tilkoble FARREL Valve systemet igjen.  

VIKTIG : Hvis det er et stort volum med væske i FARREL slangesett og pose etter man har løst opp en okklusjon, 
juster høyde på FARREL posen for å forhindre at væsken flyter tilbake til pasienten. 

OBS: Mens FARRELL Valve systemet er i bruk, er ernæringsstrømmen til pasienten hovedsakelig styrt av 
gravitasjon. Med normale (ikke bruk av FARRELL) forhold, kan et pumpetrykk på 12 - 18 psi løse opp en okklusjon 
eller kink i ernæringssonden. Med FARRELL Valve i bruk, kan man risikere at disse okklusjonene ikke blir løst opp, 
og sondemat vil fylle seg opp. Hvis sondemat begynner å fylle seg opp i FARRELL posen, steng av den HVITE 
klemmen som er plassert på slangen over FARRELL "Y" port, og vent noen minutter for å se om pumpen da kan 
løse opp okklusjonen. Forsikre deg om at den HVITE klemmen over FARREL "Y" port er LUKKET og den BLÅ 
klemmen under FARRELL "Y" port er ÅPEN.

TIPS




