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GASTROSTOMI OG PEG

En kanal inn i
magesekken
Riktig ernæring er vesentlig for god helse, vekst og helbredelse. Noen
mennesker har av ulike årsaker spise- og svelgproblemer. En del av disse
trenger å få anlagt en gastrostomi slik at næring, væske og eventuelt
medisiner kan gis direkte inn i magesekken. Gastrostomi er en kanal fra
magesekken til hudens overflate, der det er ført en sonde gjennom kanalen.
Denne kanalen muliggjør ernæring direkte inn i magesekken. Sonden
holdes på plass ved hjelp av en ballong, plate eller pute på innsiden av
magesekken.
Noen bruker gastrostomien delvis som spiseavlastning. Dersom en kan
svelge, kan man fortsatt spise og drikke så mye man klarer, og gi resten av
næringen og eventuelle medisiner via gastrostomien.
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Gastrostomi kan anlegges ved ulike metoder. Ofte gjøres inngrepet med
«pull teknikk» ved hjelp av et gastroskop. Denne metoden kalles Perkutan
Endoskopisk Gastrostomi, herav navnet PEG. Sonden som benyttes kalles
for en PEG-sonde, og denne har en plate på innsiden som holder den
på plass i magesekken. Innleggelse av PEG er et relativt enkelt og raskt
kirurgisk inngrep. Vanligvis utføres inngrepet under lokalbedøvelse hos
voksne, og under narkose hos barn.
Etter om lag 2 måneder med PEG-sonde, er stomikanalen etablert
(magesekken har festet seg til fremre bukvegg). Da kan PEG sonden fjernes
på sykehuset, og byttes til en ballongsonde. En ballongssonde holdes
på plass i magesekken ved hjelp av en vannballong. Sonden kan byttes
hjemme, og man blir av den grunn mer uavhengig av sykehuset. Dette er
en av egenskapene som gjør at en ballongssonde er mer fordelaktig og
praktisk ved langvarig behov for gastrostomi.
Et eksempel på en ballongsonde er Mic-Key.
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BRUK AV PEG-SONDE
►►

Før hvert måltid; sjekk at magen kjennes myk og at centimetermarkeringen på Peg-sonden er der den er bestemt.

►►

For å unngå at gastrostomisonden tetter seg er det viktig at man skyller
med lunkent vann etter at ernæring og medisiner er gitt. Bruk en ny ren
sprøyte og skyll med ca 100 ml vann (1).

►►

Ved kontinuerlig sondeernæring skal man skylle gastrostomisonden
med 30 ml. vann hver 8. time for å hindre at gastrostomisonden går tett.
Det er også anbefalt at gastrostomisonder som ikke er i bruk skylles
daglig med vann (1).

►►

Legemiddel gis alltid i flytende form om dette er mulig. Noen tabletter
kan knuses og løses opp i vann. Gis det flere tabletter bør disse gis
porsjonsvis, og skyll gjennom med vann både før, mellom og etter
tablettene er gitt. En stor mengde knuste tabletter samtidig kan lett føre
til at sonden tetter seg.

►►

Oppstart av sondeernæring kan starte tidligst 4 timer etter anleggelse
av en gastrostomi (1).

►►

Det anbefales å bruke klinisk ernæringsfysiolog (KEF) for å velge riktig
type ernæring, for vurdering av pasientens væske-/ernæringsbehov og
plan for opptrapping av ernæringen og administrasjonsmåte. Dersom
man ikke har tilgang til KEF anbefales det å følge Nasjonale faglige
retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (1).

►►

Får du ubehag eller smerter i forbindelse med måltidet ta kontakt med
helsepersonell.

►►

Hvis sonden faller ut, er det viktig at det settes inn en erstatning (for
eksempel en gastrostomitube eller et urinkateter) raskest mulig for
å unngå at gastrostomien lukker seg. Ta så kontakt med tilhørende
sykehus/avdeling.
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TETT SONDE
►►

Skulle gastrostomisonden tette seg, kan man først forsøke å rulle
slangen fram og tilbake mellom fingrene eller forsøke å trekke innholdet
tilbake i en sprøyte. En mindre sprøyte vil gi større aspirasjonsskraft
enn en stor sprøyte (1).

►►

Forsøk deretter å skylle med en sprøyte med lunkent vann, forsøk
sprøyter med ulik størrelse. Dersom ikke det fungerer, kan man forsøke
sur væske som cola eller juice (1).

►►

Man kan også forsøke å trekke opp 1/2 teskje natron (Natriumhydrogenkarbonat) blandet med lunkent vann i en 10 ml sprøyte og sette det
inn i gastrostomisonden. La det stå i 2-3 minutter før det skylles med
vann. Alternativt kan man også forsøke det samme med fordøyelsesenzymer (Creon® 25000 og 10 ml vann) (1).
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STELL
►►

Observer daglig om det forekommer lekkasje, irritasjon, rødhet, hevelse
eller smerte. Spør helsepersonell om råd hvis det oppstår problemer.

►►

Gastrostomisonden, og huden under og rundt stoppeplaten vaskes med
sterilt NaCl 0,9 % og tupfere daglig i tre dager. Etter tre dager brukes
lunket vann eventuelt med litt mild såpe. Fjern skorper og sekresjon (1).

►►

La huden helst lufttørke etter rengjøring. Ikke gni hardt da huden lett
kan bli sår. Løft på sonde og ytre stoppeplate for å komme godt til med
rengjøringen. Bruk gjerne myke kompresser og bomullspinner. Det er
viktig at huden holdes tørr og ren for å unngå sårutvikling. Bandasje
anbefales å bruke kun ved behov når det væsker eller er sårt. Ved tørr
og fin hud anbefales det ikke å dekke til huden.

►►

Splittkompresser rundt gastrostomien skiftes aseptisk en gang daglig
i tre dager eller ved gjennomtrukket bandasje. Hvis huden er tørr og fin
etter tre dager skal det ikke brukes kompress (1).

►►

De første dagene/ukene før kanalen er etablert, bør sonden være mest
mulig i ro, og man bør unngå drag og friksjon. Dette er viktig for å legge
til rette for en best mulig tilhelingsprosess og en rett, fin kanal. Følg
prosedyre og anbefaling fra ansvarlig avdelingen for eventuelt justering
av fikseringsstykke den første tiden etter anleggelse.

►►

Observer daglig om sonden ligger passe stramt. Dette gjøres ved å
trekke forsiktig i gastrostomisonden slik at den indre stoppeplaten ligger
inntil ventrikkelveggen. Deretter justeres stoppeplaten slik at den er
5-10 mm fra huden. Sørg for at stoppeplaten er minst 5 mm fra huden
også i sittende posisjon og etter at det er gitt sondeernæring (1).
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STELL (fortsetter fra forrige side)
►►

Fire dager etter anleggelse kan man dusje, men unngå bading. Bading
anbefales først etter at stomikanalen er etablert (ca. fire til seks uker)
(1).

►►

Bruk klemmen som følger med sonden. Bytt plass på klemmen
rutinemessig for å forhindre at sonden blir skadet.

►►

Husk munnstell.

NY TEKNIKK FOR ANLEGGELSE AV MIC-KEY, BOLUSSONDE OG
JEJUNALE SONDE DIREKTE, UTEN BEHOV FOR PEG SONDE FØRST
Man har nå også mulighet til å legge Mic-Key, bolussonde eller jejunale
sonder direkte ved hjelp av en ny «Push teknikk». Med denne teknikken
unngår man periode med Peg sonde først. Denne metoden er velegnet for
de som har et langvarig behov for gastrostomi.
Du kan lese mer om Introducer Kit og direkte anleggelse av Mic-Key
på neste side og på www.mic-key.no.

Referanser
1. Helsebibiloteket.no - Perkuntan endoskopisk gastrostomi - forberedelser og
håndtering
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Direkte anlagt Mic-Key
Dette avsnittet er relevant for deg, hvis din Mic-Key, mic-bolus tube eller
jejunale sonder er direkte anlagt (uten periode med PEG sonde først).
Den vanligste sonden for direkte anleggelse er, som vist på bidet, en lavprofil
Mic-Key port. Mic-Key porten er plassert mellom 3 runde låser. Låsene
består av et lite hvitt ”knappe-lignende hode”, som er forbundet med en tråd
til et innvendig ankerfeste. På den måten holder låsene magesekken din fast
til bukveggen, mens stomikanalen blir tilhelet og dannet. Vanligvis tar det
omlag 2 uker før magesekken har vokst fast til bukveggen. Trådene løses opp
av seg selv innen 2-5 uker, og de utvendige ”knappe-låsene” faller av. De
små innvendige ankerfestene vil komme ut med avføringen etter hvert som
”knappe-låsene” faller av, det er helt normalt. Hvis mer enn 1 lås faller av innen
de første 2 ukene, eller ballongen sprekker, tar du kontakt med sykehuset som
la den inn for videre oppfølging og vurdering
Vanligvis er ikke sonden i bruk de første 6 timene etter inngrepet. Før du tar
sonden i bruk, anbefales det at man forsiktig setter inn ca 20 ml lunkent vann.
Hvis dette går fint, kan man begynne med sondemat. I oppstarten med sondemat anbefales det å starte opp rolig, og gradvis øke volumet og hastigheten.
Obs! Hør med sykehusavdelingen om rutiner for oppstart av ernæring etter
anleggelse, og følg deres prosedyre på dette.
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DIREKTE ANLAGT MIC-KEY
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SLIK STELLER DU DIN DIREKTE ANLAGT SONDE
HVER DAG:
►►

Vask huden rundt sonden og de 3 låsene med lunkent vann og mild
såpe. Skyll deretter huden grundig og tørk.

►►

Rens huden under låsene med en vattpinne, skyll og tørk godt. Obs!
Ikke drei på låsene.

►►

Hold øye med tegn til infeksjon. Hvis det er lekkasje fra stomikanalen, er
rødt, hevelse eller ømt, skal du ta kontakt med sykehusavdelingen som
har anlagt din sonde for videre oppfølging.

►►

Drei forsiktig på sonden slik at den ikke ”gror fast” i stomikanalen.

►►

Du bør unngå kompresser under sonden med mindre huden er fuktig
eller det er sårdannelse.

HVER UKE:
►►

Kontroller vannmengden i ballongen og tilfør den mengde vann som
eventuelt har blitt borte. Bruk vanlig springvann. Noter mengden vann
som trekkes ut og settes tilbake. Det er viktig å tilføre vannet som har
blitt borte slik at sonden holdes på plass. Sjekk av vannmengde er også
med på å kvalitetssikre ballongen, og gir en pekepinn på når ballongen
begynner å bli slitt, og nå er det på tide å bytte ut knappen med en ny.
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DIREKTE ANLAGT MIC GASTROSTOMITUBE
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Mic-Key
gastrostomiport
Gjennom knappen tilfører man næring direkte inn i magesekken. Mic-Key,
også kalt «knapp», er en liten og diskret ernæringssonde som ligger flatt
mot huden, noe som gjør at den er skjult under klærne, og vil ikke være i
veien ved fysisk aktivitet. Når det er bestemt at man skal ha Mic-Key, tar
lege eller sykepleier mål for å finne riktig størrelse. Knappen kan tilpasses
hver enkelt, både voksne og barn, da den finnes i totalt 80 ulike størrelser.
Det er viktig med riktig størrelse for å hindre lekkasje av mageinnhold.
Mic-Key har en indre del som består av en vannballong som holder den på
plass på innsiden av magesekken. Knappen kan derfor byttes hjemme, i
motsetning til PEG sonde der man må på sykehuset for å fjerne og bytte
sonden. Mic-Key har en solid lukkemekanisme og tilbakeslagsventil som
forhindrer lekkasje av mageinnhold. Alle disse egenskapene gjør at MicKey er mer praktisk og mer egnet til daglig bruk over tid sammenlignet
med PEG eller gastrostomi tube.
Holdbarheten på Mic-Key er lang, og det er ikke behov for å ta den ut før
den må skiftes og kastes. Levetiden til Mic-Key er inntil 8 måneder.
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Enkel å bytte hjemme

God luftsirkulasjon

Ingen utstikkende tipp

Innstøpt permanent merking

Svært lang holdbarhet

80 ulike størrelser

Fri for miljøgift
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HVORFOR MIC-KEY?
Du kan ha et aktivt liv med Mic-Key uten fysiske begrensninger.
Bruk og stell av Mic-Key gjøres hjemme, uavhengig av sykehuset.
►►
►►
►►

►►
►►

Liten og diskre som ligger flatt mot huden
Svært enkel å føre inn i kanalen uten bruk av introducer
Helstøpt tilbakeslagsventil sikrer deg mot lekkasje av mageinnhold når
knappen ikke er i bruk
Ved medisinering kan sprøyte settes rett i knappen
Solide mellomstykker i ulike typer og lengder som gjør matingen enkel
uten problemer med lekkasje

►►

Stort sortiment med inntil 78 ulike størrelser som muliggjør unik
tilpassing til hver enkelt bruker

►►

Lang holdbarhet, inntil 8 måneder
Den originale (første) og mest brukte gastrostomiknappen på markedet
Kort leveringstid
Alltid tilgjengelig støtteapparat

►►
►►
►►

MIC-KEY SORTIMENT
Det finnes et stort antall ulike størrelser av Mic-Key. Den finnes i tykkelser
fra 12 til 24 French, samt i ulike lengder fra 0,8 cm til 5,0 cm. En Mic-Key
gastrostomiport kan leveres i enkelforpakning med en eneste Mic-Key eller
som et komplett sett.
Mellomstykker kan bestilles separat i forpakning på 5 stk.

MIC-KEY SETT INNEHOLDER:
►►
►►
►►
►►
►►
►►

1 stk Mic-Key gastrostomiport
Kompresser
Luersprøyte til ballongventilen
1 stk ENFit matingssprøyte
1 stk Bolus rett mellomstykke ENFit, 30 cm (artikkelnr. 143-12)
1 stk Medisineringsmellomstykke ENFit, 30 cm (artikkelnr. 141-12)
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Mellomstykker
og tilbehør
Mellomstykker brukes for å gi mat og medisiner gjennom Mic-Key.
Det finnes ulike typer mellomstykker; både vinklet, rette, med y-kobling og
i ulike lengder.
Tilkobling av mellomstykke gjøres ved å sette den sorte linjen på mellomstykket mot den sorte linjen på Mic-Key porten. Roter så mellomstykket
tre kvart rundt i pilens retning til du merker motstand. Full rotasjon kan
skade tilbakeslagsventilen.
For å fjerne mellomstykket; drei mot pilens retning til den sorte linjen på
mellomstykket er i overensstemmelse med den på porten. Ta ut mellomstykket og sett lokket på Mic-Key.
Med Mic-Key settet følger det med 2 ulike mellomstykker.
Et medisineringsmellomstykke og et Bolus rett mellomstykke.
Medisineringsmellomstykket har to identiske innganger med ENFit kobling,
for å kunne gi medisiner og mat samtidig. Dette mellomstykke brukes også
ved mating og tilkobling til ernæringssett/pumpe da den er vinklet og ligger
vannrett mot knapp og hud. Bolus rett mellomstykke brukes ved mating
med matingssprøyte. Det tar normalt 20-40 miutter og bolusmate, og
denne metoden likner på et normalt måltid. Fordi Bolus rett mellomstykke
ikke er vinklet, er det lettere å gi tykk mat.
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På hjemmesiden www.mic-key.no finner du en app som i tekst og tegninger viser
hvordan du tilkobler mellomstykker, gir mat og tilpasser din Mic-Key.
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MEDISINERINGSMELLOMSTYKKE ENFIT
Vinklet mellomstykke med 2 ENFit innganger som
muliggjør medisinering samtidig som man gir mat.
Artikkelnummer 142-02 (5 cm)
Artikkelnummer 141-12 (30 cm, med klemme)
Artikkelnummer 141-24 (60 cm, med klemme)
5 stk. i pakken.

BOLUS RETT MELLOMSTYKKE ENFIT
Rett mellomstykke som er egnet til bolusmating/gi
mat i måltider. Med ENFit tilkobling.
Artikkelnummer: 143-12 (30 cm)
Artikkelnummer: 143-24 (60 cm)
5 stk. i pakken.

BOLUS RETT MELLOMSTYKKE
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VINKLET MELLOMSTYKKE ENFIT
Vinklet mellomstykke med ENFit tilkobling.
Mellomstykket vil ligge vannrett mot knapp og
hud, og egner seg til mating ved tilkobling av
ernæringssett/pumpe.
Artikkelnummer: 144-12 (30 cm)
Artikkelnummer: 144-24 (60 cm)
5 stk. i pakken

Rett mellomstykke med katetertipp tilkobling.
Artikkelnummer: 123-12 (30 cm)
Artikkelnummer: 123-24 (60 cm)
5 stk. i pakken

MÅLESTAV (ARTIKKELNUMMER 98460)
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Tilpass din Mic-Key til rett stomalengde ved hjelp
av Mic-målestav.
Lær hvordan du måler stomalengden i tekst og bilder på
www.mic-key.no (Veiledning – Mic-Key app)
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Se og lær,
steg for steg!
APP FOR NETTBRETT OG MOBIL

mic-key.no/app

23

Stell og pleie
STELL AV HUDEN RUNDT KNAPPEN
Det primære hudstellet er det samme enten man har PEG, knapp eller
gastrostomitube.
Vask huden rundt gastrostomien daglig med lunkent vann og mild såpe.
Bruk gjerne myk kompress og bomullspinner for å lette stellet. Tørk godt
etterpå. Observer gastrostomien, og se etter tegn til infeksjon som rødme,
hevelse og ømhet eller lekkasje fra kanalen.
Hovedregelen for stell og pleie av huden rundt en gastrostomi, er at frisk og
fin hud ikke skal tildekkes med bandasjer eller smøres. Noen vil imidlertid
oppleve diverse hudproblemer rundt sin gastrostomiport der ekstra stell er
nødvendig. Les mer om tips til stell ved ulike problemer på side 42 og 43.

SJEKK VANNMENGDE RUTINEMESSIG
Hver til annenhver uke må man sjekke vannmengden i ballongen. På grunn
av materialet, vil det sive litt vann ut av ballongen over tid. Dette vannet må
naturligvis etterfylles igjen slik at knappen holdes på plass i magesekken.
Det er vanlig med 5-10 ml vann i ballongen. (Mic-Key 12 Fr tykkelse skal
ha maks 5 ml vann i ballongen.) Man bruker vanlig springvann i ballongen.
Saltvann skal ikke brukes da det kan ødelegge materialet.
Sjekk av vannmengde og tilførelse av mengden som har blitt borte, må
gjøres på regelmessig basis. Noter total vannmengde for å ha kontroll på
hvor mye som har blitt borte for hver gang. Sjekk av vannmengde er også
med på å kvalitetssikre ballongen, og gir en pekepinn på når ballongen
begynner å bli slitt, og når det er på tide å bytte ut knappen med en ny.
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VIKTIG MED GODE RUTINER
Før og etter hver mating anbefales det å skylle gjennom Mic-Key med rent
vann. Gjennomskylling før er viktig for å sjekke at Mic-Key er åpen, og at det er
klart for mating. Skylling etter mating forhindrer at mat og medisiner tørker inn
og tetter igjen Mic-Key.
Vask mellomstykket etter hver mating med varmt såpevann og skyll grundig. La
de gjerne lufttørke. Tenk vanlig god mathygiene ved håndtering av utstyret, og
bytt mellomstykkene regelmessig.
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Generelle retningslinjer
ved innsetting og
bytting av Mic-Key
Det er ikke mulig å forutsi Mic-Key`s nøyaktige levetid. Silikonballonger
holder inntil 8 måneder, men levetiden vil variere på grunn av forskjellige
faktorer. Disse faktorene er blant annet bruk av ulike legemidler, vannmengde som brukes til å fylle i ballongen, gastrisk surhetsgrad og pleien av
Mic-Key gastrostomiknapp.

Se og lær steg for steg!
APP for nettbrett og mobil: mic-key.no/app
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INNSETTING OG BYTTING AV MIC-KEY
►►

Ta den nye Mic-Key ut av pakken. Fyll ballongen med 5 ml vann fra springen.

►►

Fjern sprøyten og se nøye på ballongen. Den skal være symmetrisk.
Se etter lekkasje. Tøm ballongen.

►►

Fest sprøyten til ballongventilen på Mic-Key som er i pasientens mage.
Trekk tilbake stempelet til alt vannet er ute av ballongen.

►►

Fjern Mic-Key forsiktig fra pasientens mage.

►►

Smør tuppen på den nye Mic-Key med vannløselig glidemiddel ved behov (f.eks.
Xylocain gel).

►►

Press forsiktig med et jevnt trykk den nye knappen inn i stoma. Før den inn til
Mic-Key ligger flatt mot magen.

►►

Hold knappen på plass og fyll ballongen med vann fra springen. Bruk ikke luft
eller saltvann.

►►

Tørk bort væske eller glidemiddel fra knappen og stoma.

Fyll aldri ballongen med mer enn 10 ml vann.
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FARRELL® Valve ventilsystem
– for gastrisk trykkavlastning.

FARRELL® Valve er et lukket flytsystem utviklet for å hjelpe pasienter som har dårlig
gastrisk bevegelighet, har smerter og er plaget med oppblåsthet og luft i magen.
FARRELL® Valve maksimerer enteral ernæring ved at den konstant dekomprimerer
magen, slik at magen fylles i sitt eget tempo. På grunn av det lukkete systemet
forhindres tap av medisiner og sondemat. FARRELL® Valve system gir pasienten
en flyt og kontinuitet i behandlingen, og er det første lukkede system for gastrisk
væske med lufting samtidig. FARRELL® Valve er for alle typer enteral tilførsel;
gastrostomiport (som mic-key), PEG, jejunale sonder (tynntarmsonder,) og nesesonder. ENFit™ koblinger er utviklet for å forhindre feilkobling til sondeernæring og
øker sikkerheten.*
FARRELL® Valve reduserer gastrisk trykk, og kan bedre tilstander som:
►►
►►
►►
►►

Gastrisk mobilitet
Smerter
Oppblåsthet
Refluks

Fordeler ved å redusere gastrisk distensjon og overflødig væske:
►►
►►
►►
►►
►►

Reduserer faren for lungeaspirasjon (1).
Avlaster press etter gastrisk operasjon f.eks. fundoplikasjon (2, 3).
Gir pasienten økt komfort og reduserer smerter (5, 6, 7).
Forenkler enteral ernæring og hjelper pasienten med å få i seg kalorier (1).
Pasienter som får i seg enteral ernæring vil muligens ikke ha behov for alternativ
ernæring som TPN (8).

Artikkelnummer: 44-4100 (30 stk)
> For referanser, se sidepage 84
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7

Guide til oppkobling
1

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

2

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

3

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

4

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.

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

10

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.

31

Tips
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.
4.

Fyll alltid opp FARRELL slangesettet til litt over "Y" porten.
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.
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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.
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Tilførsel av næring
gjennom Mic-Key
Mic-Key kan brukes til å gi sonde-ernæring både som supplement når
spising ikke er tilstrekkelig, og når den er eneste næringskilde. Med
Mic-Key kan man gi mat kontinuerlig, som måltid eller måltids-tillegg, eller
som nattesonding.

FORBEREDELSE FØR MATING
Vask alltid hendene før maten forberedes, og før du begynner matingen.
Det anbefales at man fyller slangen(e) med mat før man kobler til, for å
unngå unødig lufttilførsel gjennom matslangen. Sondematen skal alltid
være lunken eller romtemperert. Hvis man kan spise litt via munnen, er det
gunstig å innlede hvert måltid ved å gi en liten mengde via munnen. Smak
og lukt av mat vil stimulere mage- og tarmkanalen.

MATEN
Det finnes et stort utvalg av næringsprodukter til bruk i gastrostomi. Disse
kan være ferdig utblandet eller i pulverform.
De ferdig utblandete løsningene skal benyttes som de er og ikke fortynnes.
Produktene i pulverform må blandes ut med vann etter oppskriften på
boksen. Din lege eller kliniske ernæringsfysiolog vil velge det riktige
produktet.
Dersom det benyttes en ferdig utblandet sondeløsning, så vær oppmerksom
på at den bør inneholde fiber dersom sondeløsningen er hovedkilden av
matinntaket. Dette for å opprettholde en best mulig tarmfunksjon.
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TOLERANSE
Ved oppstart av sondemat vil toleransen naturlig variere litt. Få og store
måltider tåles dårligere enn små og hyppige måltider, mens kontinuerlig
tilførsel av sondemat på lav hastighet er det mest skånsomme. Symptomer
på dårlig toleranse kan være kvalme og/eller diare. Målet er at sondemåltider skal gis i tilnærmet normale måltidsfrekvenser.

MÅTER Å GI SONDEMAT PÅ
1.

Ernæringspumpe: Hastighet og ønsket mengde sondemat kan
forhåndsinnstilles. Dette egner seg godt når måltidet skal gis over litt
tid, eller kontinuerlig på natt for eksempel.

2.

Sprøyte: Maten gis direkte i sonden, og det krever lite utstyr. Den som
gir maten styrer hastigheten. Det er viktig å avpasse hastigheten etter
hva som tolereres. Gis sondematen for fort kan dette være ubehagelig.

Hvis man gir hjemmelaget mat er det viktig at denne blendes nøye.
Sondematen må være helt flytende, fri for klumper, og uten
fruktstener, frø og korn som kan tilstoppe sonden.

MEDISINER
1.

Medisiner kan kun gis i oppløst form (f. eks mikstur) i knappen/sonden. Tabletter må knuses nøye og/eller løses i vann. Hvis sondemat
pågår, stopp denne og skyll med 5-10 ml før medisinering. Hvis den
er koblet fra, skyll alltid med 5 ml vann først for å sikre at sonden er
åpen. Etter medisinering skal man alltid skylle med 5-10 ml vann til
slutt for å sikre at all medisinen kommer inn, samt forhindre at det
tetter seg i sonden. Hvis det gis flere medikamenter bør man skylle
med 3-5 ml vann mellom hvert medikament.
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SKYLLING OG RENHOLD
Ved kontinuerlig tilførsel av sondemat bør sonden skylles hver 6. time. Etter måltid
skal en skylle med 5-10 ml lunket vann for å forhindre at det tetter seg. Bruk trykkpause teknikk for å skape turbulens, noe som gir en mer effektiv skylling. Koble løs
mellomstykket og spyl gjennom med lunkent vann. Oppbevar mellomstykket i ren
plastpose eller matboks i kjøleskapet mellom måltidene. Bytt plastpose eller rengjør
matboks daglig. Bytt mellomstykket regelmessig.

MUNNSTELL
Det er viktig å ikke glemme god munnhygiene og tannpuss selv om man ikke spiser
på vanlig vis. Fukt eller smør lepper regelmessig.
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Spørsmål og svar
Her har vi samlet en del av de vanligst stilte spørsmålene i forbindelse med
PEG og knapp. Hvis du ikke finner svar på akkurat ditt spørsmål her, er du
velkommen til å ringe på tlf. 66 75 33 00 og snakke med en produktspesialist. Les mer og se video om Mic-Key og gastrostomi på www.mic-key.no

SPØRSMÅL OM MIC-KEY SONDEN
Hva gjør jeg hvis det er vanskelig å sette inn Mic-Key
sonden?

Kanalen kan ha begynt å lukke seg hvis det ikke
har vært sonde i kanalen en liten periode. Det er
forskjellig fra person til person hvor raskt kanalen
lukker seg. En annen årsak kan være at kanalen er
litt skjev, noe som gjør innføringen vanskeligere.

Det er lettere å føre inn Mic-Key når:
- Ballongen er helt tømt for vann
- Du smører litt vannbasert gel i kanalen
- Du slapper av og ikke spenner magen
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Proppen på ernæringsventilen går opp..
Det kan hjelpe å fukte den lille silikonopphøyningen
på undersiden av proppen med litt vann før du trykker
proppen ned i ernæringsventilen slik at den sitter
ordentlig.
Det er lekkasje gjennom tilbakeslagsventilen..
Ventilen er da slitt, og du må bytte Mic-Key.

Sonden tetter seg..
Du kan unngå at sonden tetter seg ved å være nøye
med gjennomskylling før og etter du har satt mat og
medisiner. For skylling; Bruk 10-20 ml vann til voksne
og 5-10 ml vann til barn. Hvis du får kontinuerlig
ernæring via pumpe, bør du skylle gjennom hver 6
time.
Hvis sonden allikevel tetter seg kan du prøve å skylle gjennom med
lunkent vann. Bruk trykk-pause teknikk for å skape turbulens, noe
som gir en mer effektiv skylling. Koble løs mellomstykket og spyl
gjennom med lunkent vann.
Hvis du ikke lykkes med å oppløse
matrestene, kan du ta ut Mic-Key av stoma
og presse matrestene ut av sonden.
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SPØRSMÅL OM BALLONGEN
Jeg får ikke til å tømme ballongen for vann.

Sjekk om sprøyten er satt helt inn i ballongporten,
drei eventuelt sprøyten litt samtidig. Se etter om
membranen i ballongporten er ren. Noen ganger
setter det sondemat eller annet seg fast der.
Rens ballongporten med en fuktig vattpinne og
sett deretter sprøyten i ballongporten. Prøv å
trekke stempelet tilbake igjen. Hvis det fortsatt
er vanskelig å få ut vannet av ballongen, er det
kanskje et vakuum i ballongen. Du kan oppheve
vakuumet ved å sette inn litt ekstra vann i
ballongen. Tilføy 1 ml i ballongen for å oppheve
vakuumet, og trekk deretter ut resterende vann.

Ballongen er misfarget..

På grunn av lav PH i magesekken kan det etter kort tids
bruk gi silikonballongen en mørk farge. Normalt har det
ingen betydning for ballongens funksjon, og knappen må
ikke byttes av den grunn.
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Ballongen lekker vann..
Hvis du ved ditt ukentlig sjekk av
vannballongen opplever at vannet i
ballongen er mye redusert, kan dette være
et tegn på at ballongen begynner å bli slitt.
Fyll ballongen igjen, og følg nøye med den,
eller bytt din Mic-Key.

Ballongen har sprukket og
sonden faller ut.

Skift din Mic-Key ut med en ny. Det er en god ide og alltid ha en
ekstra Mic-Key i reserve. Hvis du ikke har en ny Mic-Key, må du
la den ødelagte sitte i stoma, og fest den godt fast med tape slik
at den ikke faller ut. Anskaff ny Mic-Key så fort som mulig. Man
må alltid ha noe i stoma da kanalen gror igjen hvis ikke. Hvis
kanalen har blitt for trang, kan du prøve med en målestav, tynt
sugerør, avklipt matslange eller annen slange. Tuppen på slagen
brettes (slik at det ikke lekker mageinnhold ut), og føres forsiktig
inn. Tape slangen godt fast slik at den ikke beveger seg innover,
eller faller ut.

Ved problemer; ta kontakt med sykehuset og
avdelingen som la inn sonden for videre oppfølging.
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OM HUDEN RUNDT STOMA
Hva gjør jeg hvis mageinnhold lekker rundt gastrostomien?

Sjekk om ballongen inneholder korrekt mengde vann. Fyll eventuelt
1-2 ml ekstra vann i ballongen for å tette bedre på innsiden. Det
kan maksimalt være 10 ml vann i ballongen hvis Mic-Key er 14
Fr i tykkelse eller større. Ballongen til 12 Fr Mic-Key skal maks
inneholde 5 ml vann.
Kontroller om Mic-Key er passe lengde. Det gjør du ved å måle
avstanden mellom undersiden av Mic-Key og huden. Avstanden
skal være ca. 3 mm. Hvis avstanden er større eller mindre, bør
du skifte til en Mic-Key med riktig lengde. Bruk en målestav for
å måle korrekt lengde av kanalen.
Magesekken kan være overfylt. Koble til et bolus rett mellomstykke og
åpne klemmen slik at ufordøyd mat kommer ut. Vent litt, og prøv å gi
maten igjen. Juster eventuelt hastighet på matingen. Hvis problemet
vedvarer bør ernæringsfysiolog/lege kontaktes for justering av for
eksempel volum.

Siving fra stoma kan også skyldes infeksjon. Kontakt lege eller
sykepleier som kan igangsette riktig behandling. Hold alltid huden
rundt Mic-Key tørr og ren, og bruk kompresser om nødvendig.
Hva gjør jeg hvis det danner seg ekstra hud rundt
stoma (hypergranulasjonsvev/villkjøtt)?
Når sår heles og defekt hud skal gro, dannes det nytt vev, såkalt
granulasjonsvev. Hos noen sondebrukere løper denne prosessen
«løpsk», slik at det oppstår folder eller blærer rundt stoma som kan
væske og blø lett. Dette ser ut som en «kappe» rundt gastrostomien.
Ved plager, ta kontakt med lege for behandling.
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Huden rundt stoma er rød og irritert.
Hva bør jeg gjøre?

Undersøk om din Mic-Key er riktig lengde. Den må ikke sitte for
stramt slik at det ikke kommer luft til huden under sonden. Det bør
være ca. 3mm avstand fra sonde til hud. Det kan være nødvendig å
skifte til en lengre Mic-Key. For måling av korrekt lengde bør man
bruke en målestav.

Rødme eller ømhet rundt kanalen kan skyldes at
mageinnholdet lekker rundt gastrostomien. Finn årsak til
hvorfor det siver fra kanalen, og behandle problemet.

Sørg for å holde huden rundt kanalen tørr og ren. Smør
eventuelt huden med beskyttende barrierekrem eller salve
som for eksempel Cavilon, Zinksalve, Aselli, Alovera gel eller
lignende.
Kontakt lege, hvis:
- Kanalen fortsetter å være rødt og ømt
- Kanalen lukter
- Huden rundt kanalen er forhøyet/hevelse
- Det er infeksjonstegn (ett eller flere tegn:
hevelse, rødme, varme, smerter)
- Du har feber
Hvis du blør mye, eller det ser ut
som det er blod i mageinnholdet,
bør du straks kontakte lege.

43

OM UBEHAG
Hva gjør jeg hvis jeg får smerter, kvalme eller
oppkast når jeg får sondemat?
Det er flere ting du kan forsøke å gjøre ved ubehag:
- Avbryt måltidet
- Sett deg i mer loddrett stilling
- Kontroller at sondematen ikke er for gammel
Ubehag kan skyldes restvolum. Restvolum er den mengde væske
og sondemat som er igjen i magesekken ca. 4 timer etter et måltid.
Magesekken blir ikke alltid tømt fullstendig, og restvolumet kan
variere avhengig av din kroppsstilling, ditt aktivitetsnivå m.m.
Sjekk om det er restvolum ved å sette en stor matingssprøyte til
mellomstykket og trekk stempelet tilbake. Er det restvolum vil dette
komme i sprøyten. Sett deretter restvolumet tilbake i magesekken
igjen, da det inneholder viktige salter og næringsstoffer. Hvis det er
restvolum kan du vente 30 minutter og gjøre en ny sjekk av volum.
Fortsett måltidet hvis restvolumet er mindre enn ved første kontroll.
Gi maten langsommere, eventuelt også mindre porsjoner. Spør
ernæringsfysiolog/lege om råd.
OM MUNNHYGIENE
Kan jeg bli tørr i munnen?
Når du får sondeernæring, kan du danne mindre spytt.
Spytt beskytter mot hull i tennene, irritasjon og infeksjon
i munnslimhinnen. Hvis du har nedsatt spyttsekresjon, er
det derfor viktig å være nøye med munnhygienen. Du kan
øke spyttsekresjonen med spyttstimulerende sugetabletter
som du får kjøpt på apoteket. En annen mulighet er å tygge
sukkerfri tyggegummi. Selv om du spiser gjennom Mic-Key,
er det viktig at du pusse tennene morgen og kveld for å
opprettholde god munnhygiene.
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ANDRE SPØRSMÅL OM MIC-KEY
Hvor lenge kan Mic-Key sitte inne?
Her er det ikke noe fasitsvar. Levetiden på Mic-Key
avhenger av mange faktorer som bruk, stell, vedlikehold,
medisiner, magesyre osv. Mic-Key har en holdbarhet
inntil 8 måneder. Det er ikke nødvendig å ta ut Mic-Key
ved stell, men la den sitte inne så lenge den fungerer.

Kan jeg ligge på magen med Mic-Key?

Ja, Mic-Key er liten og lav, man kan derfor
fint ligge på magen med Mic-Key.

Kan jeg sette sprøyten rett i knappen?

Det er anbefalt å bruke mellomstykke ved
all tilførsel av mat og medisiner. Det er
imidlertidig ikke noe i veien for å sette sprøyte
rett i knappen hvis dette er nødvendig for å få
inn medisiner.
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Kan jeg bade?

Gastrostomikanalen regnes som en grodd kanal. Om det da kommer
litt vann inn gjennom knappen, kan dette sammenlignes med å svelge
litt vann under bading, noe som i mindre mengder er ufarlig. Det er
dog viktig at knappen passer til kanalen og fyller denne, slik at den
blir ”tett”. Bading er da fullt mulig, både for unge og gamle.

Har du nedsatt immunforsvar, en infeksjon eller
lekkasje, bør man være forsiktig og avstå særlig
fra saltvann og klorvann.
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PRODUKTOVERSIKT
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Mic Introducer Kit
Mic Introducer er en innovativ push teknikk for primær anleggelse av ballongsonde som Mic-Key knapp, Mic-Bolus gastrostomitube eller tilsvarende
jejunale sonder.
Settet er designet spesielt med tanke på sikkerhet og enkelhet sammenlignet
med tilsvarende push metoder.

MIC INTRODUCER KIT INNEHOLDER:
►►

Saf-T-Pexy nåler 4 stk.: ferdig ladet nåler med resorberbar 3,0 biosyn
sutur og ankersystem for sikker og enkel fiksering. De ytre fikseringsplatene er designet for å være skånsom mot huden og enkel å rengjøre.

►►

Serie dilatator: alt i ett som muliggjør en gradvis dilatering, og enkel
innføring av sonde til slutt ved hjelp av en innføringshylse

►►

Innførings-nål – for innføring av guidewire.
Guidewire med j-tip – guidewire med atraumatisk tip
Skalpell
Pjang
Sprøyte
Målestav
Lede kateter (i artikkel 98437 og 98438 for radiologiske anleggelser)

►►
►►
►►
►►
►►
►►
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MIC INTRODUCER KIT
Velg french på Introducer Kit ut i fra den størrelsen på sonden som skal
anlegges. Som for eksempel, hvis man velger 12 Fr Introducer Kit (artikkel
98430) ligger det med dilatator som dillaterer 4 Fr over denne størrelsen, altså
16 Fr dilatator.
Obs! Sonde ligger ikke i settet.
FOR ANLEGGELSE MED GASTROSKOP
Artikkelnummer

Navn

Til anleggelse av:

98430

MIC-KEY G-12 F Introducer Kit

12 Fr sonde

98431

MIC-KEY G-14 F Introducer Kit

14 Fr sonde

98432

MIC-KEY G-16 F Introducer Kit

16 Fr sonde

98433

MIC-KEY G-18 F Introducer Kit

18 Fr sonde

98434

MIC-KEY G-20 F Introducer Kit

20 Fr sonde

FOR RADIOLOGISK ANLEGGELSE
(INNEHOLDER I TILLEGG ET LEDEKATETER))
Artikkelnummer

Navn

Til anleggelse av:

98437

MIC-KEY JTJ 16 F Introducer Kit

16 Fr sonde

98438

MIC-KEY JTJ 18 F Introducer Kit

18 Fr sonde
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CORFLO® MAX - PEG
CORFLO® MAX - PEG er laget av polyurethan. Materialet bidrar til større
innerdiameter av sonden (reduserer tilstopping), og den oppleves myk og
hudvennlig. Sonden holdes på plass i ventrikkel ved hjelp av en luftfylt
stoppepute. Denne kolapses enkelt ved å klippe over sonden under
y-stykket, og den kan da trekkes ut via stomikanalen. På grunn av luftputes
utforming, reduseres faren for utvikling av burried bumper.
Sonden er røntgentett for endoskopisk og radiologisk anleggelse. Det
er også mulig å anlegge jejunalkateter via CORFLO® MAX - PEG sonde.
Sonden finnes i størrelsene 12 Fr, 16 Fr og 20 Fr og kommer med ENFit
adapter. ENFit adaptere kan også kjøpes separat.

CORFLO® MAX – PEG (2 stk. i pakken)
Artikkelnummer

Tykkelse

50-6512

12 Fr

50-6516

16 Fr

50-6520

20 Fr

CORFLO® MAX – PEG ADAPTER (5 stk. i pakken)
Artikkelnummer

50-6112

Tykkelse

12 Fr

50-6116

16 Fr

50-6120

20 Fr

JEJUNALE SONDER TIL CORFLO MAX-PEG for endoskopisk anleggelse
Tykkelse

Artikkelnummer

50-7366

6 Fr jejunal sonde for 16 Fr PEG

50-7368

8 Fr jejunal sonde for 20 Fr PEG

50-7361

10 Fr jejunal sonde for 20 Fr PEG
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Når y-stykket fjernes eller sonden klippes , evakueres luft ut via
kanalen og stoppeplaten/luftputen klapper sammen.

Stoppeplaten holdes eksponert ved hjelp av lufttrykket
i et lukket system. Sonden har en kanal som har
forbindelse med stoppeplaten.
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CORFLO FIKSERINGSSTYKKER
12 FR FIKSERINGSSTYKKE

åpen

lukket

16 FR FIKSERINGSSTYKKE

åpen

lukket

20 FR FIKSERINGSSTYKKE

åpen

lukket

SILIKON FIKSERINGSSTYKKE

ligger i alle sett
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Mic Peg TR
(TRACTION REMOVABLE)
Mic-Peg er en gastrostomisonde i silikon med en indre bløt stoppeplate
som holder Peg sonden på plass i magesekken. En hudvennlig plate skyves
ned til hudnivå slik at sonden blir passe stram, og kanalen kan dannes.
Mic-Peg er Traction Removable som betyr at man på en gastro-avdeling
kan dra den ut via stomikanalen når den skal fjernes. Dette må da gjøres
innen 2-4 måneder etter anleggelse mens stoppeplaten fortsatt er bløt.
Deretter anbefaler vi at man anvender endoskop ved fjerning. 14 Fr. skal
ikke dras ut gjennom stomikanalen.
Mic-Peg finnes i størrelsene 14 Fr, 20 Fr og 24 Fr. Mic-Peg sett inneholder
en avstengningsklemme som skal settes på slangen etter anleggelse, samt
2 ulike adaptere. Disse adapterne kan byttes og bestilles separat.
MIC PEG SETTET INNEHOLDER:
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

PEG-sonde
Guidewire
Introduser nål
Skalpell
Klemme
PEG-universaladapter
ENFit - adapter
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MIC PEG MED SLYNGE, ENFIT KOBLING
Artikkelnummer

Tykkelse

9640-14

14 Fr

9640-20

20 Fr

9640-24

24 Fr

MIC PEG ENFIT ADAPTER
Artikkelnummer

Tykkelse

8135-14

14 Fr

8135-20

20 Fr

8135-24

24 Fr

MIC PEG UNIVERSALADAPTER
Artikkelnummer

Tykkelse

136-16

16 Fr

136-20

20 Fr

136-24

24 Fr
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Mic-Key lavprofil
gastrostomiknapp
Mic-Key kommer i et stort antall ulike størrelser fra 12 til 24 French, og 0,8
cm til 5,0 cm. Mic-Key leveres som et komplett sett, eller som singlepack
med kun en Mic-Key knapp. Mellomstykker kan bestilles separat i
forpakninger på 5 stk.

MIC-KEY SETT INNEHOLDER:
►►
►►
►►
►►
►►
►►

1 stk Mic-Key gastrostomiport
Kompresser
Luersprøyte til ballongventilen
1 stk ENFit matingssprøyte
1 stk Bolus rett mellomstykke ENFit, 30 cm (artikkelnr. 143-12)
1 stk Medisineringsmellomstykke ENFit, 30 cm (artikkelnr. 141-12).
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MIC-KEY SETT MED ENFIT MELLOMSTYKKER
Artikkelnummer

Tykkelse

Lengde

8140-16-0,8

16 Fr

8140-12-0,8

12 Fr

0,8 cm

8140-16-1,0

16 Fr

1 cm

8140-12-1,0

12 Fr

1 cm

8140-16-1,2

16 Fr

1,2 cm

8140-12-1,2

12 Fr

1,2 cm

8140-16-1,5

16 Fr

1,5 cm

8140-12-1,5

12 Fr

1,5 cm

8140-16-1,7

16 Fr

1,7 cm

8140-12-1,7

12 Fr

1,7 cm

8140-16-2,0

16 Fr

2 cm

8140-12-2,0

12 Fr

2 cm

8140-16-2,3

16 Fr

2,3 cm

8140-12-2,3

12 Fr

2,3 cm

8140-16-2,5

16 Fr

2,5 cm

0,8 cm

8140-12-2,5

12 Fr

2,5 cm

8140-16-2,7

16 Fr

2,7 cm

8140-12-2,7

12 Fr

2,7 cm

8140-16-3,0

16 Fr

3 cm

8140-12-3,0

12 Fr

3 cm

8140-16-3,5

16 Fr

3,5 cm

8140-12-3,5

12 Fr

3,5 cm

8140-16-4,0

16 Fr

4 cm

8140-12-4,0

12 Fr

4 cm

8140-16-4,5

16 Fr

4,5 cm

8140-14-0,8

14 Fr

0,8 cm

8140-18-0,8

18 Fr

0,8 cm

8140-14-1,0

14 Fr

1 cm

8140-18-1,0

18 Fr

1 cm

8140-14-1,2

14 Fr

1,2 cm

8140-18-1,2

18 Fr

1,2 cm

8140-14-1,5

14 Fr

1,5 cm

8140-18-1,5

18 Fr

1,5 cm

8140-14-1,7

14 Fr

1,7 cm

8140-18-1,7

18 Fr

1,7 cm

8140-14-2,0

14 Fr

2 cm

8140-18-2,0

18 Fr

2 cm

8140-14-2,3

14 Fr

2,3 cm

8140-18-2,3

18 Fr

2,3 cm

8140-14-2,5

14 Fr

2,5 cm

8140-18-2,5

18 Fr

2,5 cm

8140-14-2,7

14 Fr

2,7 cm

8140-18-2,7

18 Fr

2,7 cm

8140-14-3,0

14 Fr

3 cm

8140-18-3,0

18 Fr

3 cm

8140-14-3,5

14 Fr

3,5 cm

8140-14-4,0

14 Fr

4 cm

8140-18-3,5

18 Fr

3,5 cm

8140-14-4,5

14 Fr

4,5 cm

8140-18-4,0

18 Fr

4 cm

8140-14-5,0

14 Fr

5 cm

8140-18-4,5

18 Fr

4,5 cm

8140-18-5,0

18 Fr

5 cm
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8140-20-0,8

20 Fr

0,8 cm

8140-20-1,0

20 Fr

1 cm

8140-20-1,2

20 Fr

1,2 cm

8140-20-1,5

20 Fr

1,5 cm

8140-20-1,7

20 Fr

1,7 cm

8140-20-2,0

20 Fr

2 cm

8140-20-2,3

20 Fr

2,3 cm

8140-20-2,5

20 Fr

2,5 cm

8140-20-2,7

20 Fr

2,7 cm

8140-20-3,0

20 Fr

3 cm

8140-20-3,5

20 Fr

3,5 cm

8140-20-4,0

20 Fr

4 cm

8140-20-4,5

20 Fr

4,5 cm

8140-20-5,0

20 Fr

5 cm

8140-24-1,5

24 Fr

1,5 cm

8140-24-1,7

24 Fr

1,7 cm

8140-24-2,0

24 Fr

2 cm

8140-24-2,3

24 Fr

2,3 cm

8140-24-2,5

24 Fr

2,5 cm

8140-24-2,7

24 Fr

2,7 cm

8140-24-3,0

24 Fr

3 cm

8140-24-3,5

24 Fr

3,5 cm

8140-24-4,0

24 Fr

4 cm

8140-24-4,5

24 Fr

4,5 cm

8140-24-5,0

24 Fr

5 cm
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MEDISINERINGSMELLOMSTYKKE ENFIT
Vinklet mellomstykke med 2 ENFit innganger
som muliggjør medisinering samtidig som man
gir mat. I og med at dette mellomstykket er
vinklet vil det ligge vannrett langs knapp og
hud, og være egnet til mating ved tilkobling av
ernæringssett/pumpe. 5 stk i pakken.
Artikkelnummer

Lengde

142-02

5 cm

141-12

30 cm

141-24

60 cm

BOLUS RETT MELLOMSTYKKE ENFIT
Rett mellomstykke som er egnet til å bolusmate/
gi mat i måltider. Med ENFit tilkobling. 5 stk i
pakken.
Artikkelnummer

Lengde

143-12

30 cm

143-24

60 cm
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VINKLET MELLOMSTYKKE ENFIT
Vinklet mellomstykke med ENFit tilkobling.
Mellomstykket vil ligge vannrett mot knapp og
hud, og egner seg til mating ved tilkobling av
ernæringssett/pumpe. 5 stk. I pakken.
Artikkelnummer

Lengde

144-12

30 cm

144-24

60 cm

BOLUS RETT MELLOMSTYKKE
Rett mellomstykke med katetertipp tilkobling.
Mellomstykket er egnet til bolusmating/ gi mat
i måltider. 5 stk i pakken.
Artikkelnummer

Lengde

123-12

30 cm

123-24

60 cm
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MÅLESTAV
Tilpass din Mic-Key til rett stomalengde ved hjelp av
Mic-målestav.
Artikkelnummer

98460
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Gastrostomituber
MIC-BOLUS GASTROSTOMITUBE MED ENFIT
Mic Bolus gastrostomitube er laget av hudvennlig medisinsk silikon.
Tuben er solid og helstøpt uten løse deler, og har 1 inngang til mat og
medisiner. Når ballongen er fylt med vann er endetippen trukket helt inn
i for å forhindre skade/rifter i magesekk. I tillegg er endetippen avrundet
for å bidra til enkel innføring i stomikanalen. Sonden har en langsgående
røntgentett tråd for å verifisere riktig plassering, samt tydelig cm merking.
En myk plate skyves ned til hudnivå for å holde tuben på plass, og forhindre
lekkasje. Mic-Bolus gastrostomi tube finnes i tykkelse fra 12 – 24 Fr. Stell
og pleie av tuben og huden er lik som stell og pleie av Mic-Key.
Artikkelnummer

Tykkelse

Vannmengde i ballong

8110-12LV*

12 Fr

2-3 ml

8110-14LV*

14 Fr

3-5 ml

8110-16LV*

16 Fr

3-5 ml

8110-18

18 Fr

7-10 ml

8110-20

20 Fr

7-10 ml

8110-22

22 Fr

7-10 ml

8110-24

24 Fr

7-10 ml

(Artikkelnummer 8110-xx Fr)
* LV = Low Volume
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MIC* GASTROSTOMITUBE MED ENFIT®
MIC* Gastrostomitube er laget av hudvennlig medisinsk silikon. Tuben er solid
og helstøpt uten løse deler, og har y-kobling med ENFit til mat og medisiner. Når
ballongen er fylt med vann er endetippen trukket helt inn i for å forhindre skade/rifter
i magesekk. I tillegg er endetippen avrundet for å bidra til enkel innføring i stomikanalen. Gastrostomituben er tilgjengelig i 10 ulike French størrelser ifra 12 Fr - 30 Fr.
Ballongvolumet er 3-5 ml i 12, 14 og 16 Fr, og 7-10 ml i 18 – 30 Fr. Ballongvolumet er
inngravert i ballongventilen. Tuben har en langsgående røntgentett tråd for å kunne
vertifisere riktig plassering. En myk plate skyves ned til hudnivå for å holde tuben på
plass, og forhindre lekkasje. Platen har puter på undersiden slik at den hviler litt over
hudnivå. Dette bidrar til god luftsirkulasjon og kan forebygge sårutvikling. Stell og
pleie av tuben og huden rundt er lik som ved stell og pleie ved bruk av Mic-Key.

Artikkelnummer

Tykkelse

Vannmengde i ballong

8100-12LV

12 Fr

3-5 ml

8100-14LV

14 Fr

3-5 ml

8100-16LV

16 Fr

3-5 ml

8100-18

18 Fr

7-10 ml

8100-20

20 Fr

7-10 ml

8100-22

22 Fr

7-10 ml

8100-24

24 Fr

7-10 ml

8100-26

26 Fr

7-10 ml

8100-28

28 Fr

7-10 ml

8100-30

30 Fr

7-10 ml
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Jejunale
gastrostomisonder
MIC-KEY TJ – TRANSGASTRISK JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (2 LØP)
Mic-Key TJ har 2 løp: 1 til ventrikkel og 1 til jejunum. Den ser ut som en lavprofil
Mic-Key, og har samme tilbakeslagsventil og mellomstykker som Mic-Key. Den
leveres med 1 stk Medisineringsmellomstykke (artikkelnr 141-12) og 1 stk. Bolus
rett mellomstykke (artikkelnr 143-12). Sonden har et langsgående lodd (det sorte
området) som gjør sonden tyngre. Dette er med å forebygge at sonden kommer
ut av posisjon/ «kryper oppover» til ventrikkel.
Med Mic-Key TJ kan man ernære jejunalt, men har en også mulighet til ernæring/
tømming/utluftning av ventrikkelen. Man bør velge den totale lengden på sonden,
med utgangspunkt i at den distale lengden kommer 10-15 cm forbi det Treitze
ligament.
Mic-Key TJ finnes i størrelsene 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr og 22 Fr, stomalengder fra 1,0
til 3,5 cm og i jejunale lengder 15, 22, 30 og 45 cm.
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MIC-KEY TJ – TRANSGASTRISK JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (2 LØP)
Artikkelnummer ENFit

Tykkelse

Stomalengde

Jejunal lengde

8270-14-1.2-22

14 Fr

1.2 cm

22 cm

8270-14-1.2-30

14 Fr

1.5 cm

30 cm

8270-14-1.5-15

14 Fr

1.5 cm

15 cm

8270-14-1.5-22

14 Fr

1.5 cm

22 cm

8270-14-1.5-30

14 Fr

1.5 cm

30 cm

8270-14-1.5-45

14 Fr

1.5 cm

45 cm

8270-14-1.7-15

14 Fr

1.7 cm

15 cm

8270-14-1.7-22

14 Fr

1.7 cm

22 cm

8270-14-1.7-30

14 Fr

1.7 cm

30 cm

8270-14-1.7-45

14 Fr

1.7 cm

45 cm

8270-14-2.0-22

14 Fr

2.0 cm

22 cm

8270-14-2.0-30

14 Fr

2.0 cm

30 cm

8270-14-2.0-45

14 Fr

2.0 cm

45 cm

8270-14-2.3-30

14 Fr

2.3 cm

30 cm

8270-14-2.3-45

14 Fr

2.3 cm

45 cm

8270-14-2.5-30

14 Fr

2.5 cm

30 cm

8270-14-2.5-45

14 Fr

2.5 cm

45 cm

8270-14-2.7-30

14 Fr

2.7 cm

30 cm

8270-14-2.7-45

14 Fr

2.7 cm

45 cm

8270-14-3.0-45

14 Fr

3.0 cm

45 cm

8270-14-3.5-45

14 Fr

3.5 cm

45 cm

Tabellen fortsetter på neste side >
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< Tabellen fortsetter fra forrige side
Artikkelnummer ENFit

Tykkelse

Stomalengde

Jejunal lengde

8270-16-1.0-15

16 Fr

1.0 cm

15 cm

8270-16-1.0-22

16 Fr

1.0 cm

22 cm

8270-16-1.2-15

16 Fr

1.2 cm

12 cm

8270-16-1.2-22

16 Fr

1.2 cm

22 cm

8270-16-1.2-30

16 Fr

1.2 cm

30 cm

8270-16-1.5-15

16 Fr

1.5 cm

15 cm

8270-16-1.5-22

16 Fr

1.5 cm

22 cm

8270-16-1.5-30

16 Fr

1.5 cm

30 cm

8270-16-1.5-45

16 Fr

1.5 cm

45 cm

8270-16-1.7-15

16 Fr

1.7 cm

15 cm

8270-16-1.7-22

16 Fr

1.7 cm

22 cm

8270-16-1.7-30

16 Fr

1.7 cm

30 cm

8270-16-1.7-45

16 Fr

1.7 cm

45 cm

8270-16-2.0-22

16 Fr

2.0 cm

22 cm

8270-16-2.0-30

16 Fr

2.0 cm

30 cm

8270-16-2.0-45

16 Fr

2.0 cm

45 cm

8270-16-2.3-30

16 Fr

2.3 cm

30 cm

8270-16-2.3-45

16 Fr

2.3 cm

45 cm

8270-16-2.5-30

16 Fr

2.5 cm

30 cm

8270-16-2.5-45

16 Fr

2.5 cm

45 cm

8270-16-2.7-30

16 Fr

2.7 cm

30 cm

8270-16-2.7-45

16 Fr

2.7 cm

45 cm

8270-16-3.0-45

16 Fr

3.0 cm

45 cm

8270-16-3.5-45

16 Fr

3.5 cm

45 cm

Tabellen fortsetter på neste side >
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< Tabellen fortsetter fra forrige side
Artikkelnummer ENFit

Tykkelse

Stomalengde

Jejunal lengde

8270-18-1.2-22

18 Fr

1.2 cm

22 cm

8270-18-1.2-30

18 Fr

1.2 cm

30 cm

8270-18-1.5-22

18 Fr

1.5 cm

22 cm

8270-18-1.5-30

18 Fr

1.5 cm

30 cm

8270-18-1.5-45

18 Fr

1.5 cm

45 cm

8270-18-1.7-22

18 Fr

1.7 cm

22 cm

8270-18-1.7-30

18 Fr

1.7 cm

30 cm

8270-18-1.7-45

18 Fr

1.7 cm

45 cm

8270-18-2.0-22

18 Fr

2.0 cm

22 cm

8270-18-2.0-30

18 Fr

2.0 cm

30 cm

8270-18-2.0-45

18 Fr

2.0 cm

45 cm

8270-18-2.3-30

18 Fr

2.3 cm

30 cm

8270-18-2.3-45

18 Fr

2.3 cm

45 cm

8270-18-2.5-30

18 Fr

2.5 cm

30 cm

8270-18-2.5-45

18 Fr

2.5 cm

45 cm

8270-18-2.7-30

18 Fr

2.7 cm

30 cm

8270-18-2.7-45

18 Fr

2.7 cm

45 cm

8270-18-3.0-45

18 Fr

3.0 cm

45 cm

8270-18-3.5-45

18 Fr

3.5 cm

45 cm

8270-22-1.5-45

22 Fr

1.5 cm

45 cm

8270-22-1.7-45

22 Fr

1.7 cm

45 cm

8270-22-2.0-45

22 Fr

2.0 cm

45 cm

8270-22-2.3-45

22 Fr

2.3 cm

45 cm

8270-22-2.5-45

22 Fr

2.5 cm

45 cm

8270-22-2.7-45

22 Fr

2.5 cm

45 cm

8270-22-3.0-45

22 Fr

3.0 cm

45 cm

8270-22-3.5-45

22 Fr

3.5 cm

45 cm
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MIC-TJ – TRANSGASTRISK JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (2 LØP)
Mic-TJ har 2 løp: 1 til ventrikkel og 1 til jejunum. Sonden ser ut som en
gastrostomitube. Man bør velge lengde på sonden med utgangspunkt i at
den distale lengden kommer 10-15 cm forbi det Treitze ligament. Sonden
har et langsgående lodd (det sorte området) som gjør sonden tyngre. Dette
er med å forebygge at sonden kommer ut av posisjon/ «kryper oppover» til
ventrikkel.

Artikkelnummer

Tykkelse

Jejunal lengde

8650-16

16 Fr

45 cm

8650-16-15

16 Fr

15 cm

8650-16-22

16 Fr

22 cm

8650-16-30

16 Fr

30 cm

8650-18

18 Fr

45 cm

8650-18-22

18 Fr

22 cm

8650-18-30

18 Fr

30 cm

8650-22

22 Fr

45 cm
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MIC-KEY J – JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (1 LØP)
Mic-Key J ser ut som en lavprofil Mic-Key, men har et distalt utløp til jejunum.
Sonden har samme tilbakeslagsventil og mellomstykker som Mic-Key, og leveres
med 1 stk. Medisineringsmellomstykke (artikkelnr 141-12) og 1 stk. Bolus rett
mellomstykke (artikkelnr 143-12).
Mic-Key J finnes i størrelse 14 Fr og 18 Fr med stomalengder fra 0,8 til 4,5 cm. Den
totale jejunale lengden fra vannballong til endetipp, er 81 cm. Lengden på sonden
kan klippes til ønsket lengde.
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Artikkelnummer ENFit

Tykkelse

Stomalengde

Jejunal lengde

8230-14-0.8

14 Fr

0.8 cm

81 cm

8230-14-1.0

14 Fr

1.0 cm

81 cm

8230-14-1.2

14 Fr

1.2 cm

81 cm

8230-14-1.5

14 Fr

1.5 cm

81 cm

8230-14-1.7

14 Fr

1.7 cm

81 cm

8230-14-2.0

14 Fr

2.0 cm

81 cm

8230-14-2.3

14 Fr

2.3 cm

81 cm

8230-14-2.5

14 Fr

2.5 cm

81 cm

8230-14-2.7

14 Fr

2.7 cm

81 cm

8230-14-3.0

14 Fr

3.0 cm

81 cm

8230-14-3.5

14 Fr

3.5 cm

81 cm

8230-14-4.0

14 Fr

4.0 cm

81 cm

8230-14-4.5

14 Fr

4.5 cm

81 cm

8230-18-0.8

18 Fr

0.8 cm

81 cm

8230-18-1.0

18 Fr

1.0 cm

81 cm

8230-18-1.2

18 Fr

1.2 cm

81 cm

8230-18-1.5

18 Fr

1.5 cm

81 cm

8230-18-1.7

18 Fr

1.7 cm

81 cm

8230-18-2.0

18 Fr

2.0 cm

81 cm

8230-18-2.3

18 Fr

2.3 cm

81 cm

8230-18-2.5

18 Fr

2.5 cm

81 cm

8230-18-2.7

18 Fr

2.7 cm

81 cm

8230-18-3.0

18 Fr

3.0 cm

81 cm

8230-18-3.5

18 Fr

3.5 cm

81 cm

8230-18-4.0

18 Fr

4.0 cm

81 cm

8230-18-4.5

18 Fr

4.5 cm

81 cm
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MIC – J – JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (1 LØP)
Mic – J ser ut som en gastrostomitube, men har utløp for ernæring
i jejunum.
Mic – J har en justerbar ytre fikseringsplate.
Mic-J finnes i størrelser 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr og 24 Fr. Den
totale jejunale lengden fra vannballongen til endetipp er 45 cm.
Sonden kan klippes/justeres til ønsket lengde.

Artikkelnummer ENFit

Tykkelse

Jejunal lengde

12 Fr

45 cm

8200-12LV
8200-14

14 Fr

45 cm

8200-16

16 Fr

45 cm

8200-18

18 Fr

45 cm

8200-20

20 Fr

45 cm

8200-22

22 Fr

45 cm

8200-24

24 Fr

45 cm
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