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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.

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.

GASTROSTOMI OG PEG

En kanal inn i  
magesekken



6 7

Bruk og stell  
av PEG-sonde
 
DAGLIG PLEIE OG OBSERVASJON

Rengjør stoma daglig de første 2 ukene ved å bruke kompress/tupfere og sterilt vann. 
Rengjør med sirkulære bevegelser ved å starte nær stomikanalen og jobb utover. Hvis 
det er sting til stedet skal retningslinjer fra sykehuset følges i forhold til når disse skal 
fjernes. Ikke beveg/juster på den ytre stoppeplaten før stomikanalen er tilstrekkelig 
tilhelet (etter 2-4 uker). Inntil stomikanalen er fullstendig tilhelet, skal bading unngås, 
men dusj kan gjennomføres. Sykehuset vil gi råd i forhold til når bading eller svømming 
kan gjøres.

Observer stomiområdet nøye, og se etter tegn på følgende: lekkasje, hevelse, sårhet 
eller bevegelse av sonde (mer enn 10mm) ut og inn av stoma. Hvis du opplever noen av 
disse situasjonene, ta kontakt med helsepersonell som vil kunne gi deg videre råd og 
oppfølging. 

DAGLIG PLEIE 

Vask stomiområdet og PEG-sonden daglig. Hold huden rundt sonden ren og tørr ved å 
benytte: mild såpe og vann,  kompresser/tupfere/vattpinner, lofri klut til tørking. 

1. Vask alltid hendene med såpe og vann grundig, og tørk før håndtering av sonden. 

2. Rengjør området rundt stoma med mild såpe og temperert springvann ( steril  
 vann skal brukes de første 2 ukene etter anleggelse). Det anbefales å begynne  
 rengjøringen nærmest sonden for så å jobbe seg utover med sirkulære bevegelser.  
 Sonden og den ytre stoppeplaten kan beveges litt på, slik at man kommer til  
 alle områder på og rundt sonden.  

3. Tørk huden og sonden forsiktig med en lofri klut etter rengjøringen.  

4. Det anbefales å stenge klemmen på sonden når den ikke er i bruk. Bytt daglig  
 posisjon av klemmen for å forhindre skade på sonden. 

5. Sjekk at sonden har riktig posisjon. Dette kan gjøres ved at man sjekker PH-nivå  
 av mageinnholdet, eller ved kontroll av at sonden ligger på det cm nivået som er  
 bestemt. Kontroll av riktig posisjon bør gjøres hver gang:  

 ○ Det kobles til en ny pose med sondemat. 

 ○ Oppstart av bolusmåltid. 

 ○ Medisiner blir administrert. 

 ○ Minst en gang per vakt (på institusjon).  
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6. Følg teknikken for PH måling som er beskrevet i brukerveiledningen. Hvis   
 det er indikasjon for at sonden har beveget seg, eller hvis det er smerter eller  
 bekymring for at sonden har løsnet, skal administrasjon av mat og/eller medisiner  
 avsluttes. Sonden skal ikke brukes før riktig posisjon har blitt bekreftet. 

7. Munnhygiene er svært viktig også når all ernæring gis via en sonde. Plakk kan  
 utvikles raskt, og må fjernes daglig ved munnstell. Bruk av munnskyll kan hjelpe  
 ved munntørrhet.

UKENTLIG PELIE

Det er viktig å ikke flytte på den ytre stoppeplaten før gastrostomikanalen er fullstendig 
tilhelet. Dette tar vanligvis 2-4 uker etter anleggelse.  
Når kanalen er tilhelet, bør bevegelse av stoppeplaten gjøres på ukentlig basis. 

1. Løsne stoppeplaten og skyv den oppover slik at man får rengjort huden under og  
 sonden med såpe og vann.  

2. Rens huden og fjern såperester. 

3. Skyv sonden 1-1.5 cm inn i stoma.   

4. Roter sonden 360 grader.  

5. Trekk deretter forsiktig i sonden til du kjenner litt mostand.   

6. Tørk huden og stoma.  

7. Skyv den ytre stoppeplaten tilbake ned mot huden slik at den sitter komfortabelt.   
 Det bør normalt være 2-3 mm avstand mellom huden og stoppeplaten.  
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Problemløsning
Her finner du tips i hvordan løse problemer som kan oppstå ved bruk av PEG-sonde

LEKKEASJE FRA STOMIOMRÅDET 

Sjekk først om sonden ligger korrekt med tanke på lengdemarkeringen og avstand 
mellom den ytre stoppeplaten og huden. Det bør normalt være 2-3 mm avstand mellom 
stoppeplaten og huden. Ved vektoppgang eller vektnedgang, kan det være behov for å 
justere stoppeplaten for å få korrekt tilpasning. Hvis sonde blir for løs eller for stram, 
kan det føre til problemer i stomiområdet.

TETT SONDE 

Det er viktig med rutiner når det gjelder gjennomskylling av sonden. Skyll alltid gjennom 
sonden før og etter tilførsel av mat og/eller medisiner og ved sjekk av eventuelt 
restvolum. Ved å skylle gjennom sonden regelmessig (hver 8. time), vil man kunne 
redusere faren for tilstopning.  Hvis sonden har tettet seg, anbefales følgende: 

1. Koble til en ENFit sprøyte som er fylt med 10-20 ml med lunket vann.  

2. Gjør en «trykk-pause teknikk» ved å dra tilbake stempelet i sprøyten, og deretter  
 skyv stempelet ned igjen. Dette skaper en turbulens som kan løse opp tilstopningen.  

3. Hvis sonden fortsatt er tett, gjenta teknikken ved å skape turbulens. De aller fleste  
 tilstopninger vil kunne løse seg opp ved hjelp av denne teknikken.  

4. Hvis sonden fortsatt er tett, anbefales det å ta kontakt med helsepersonell som vil  
 vurdere situasjonen.

Obs. Ikke bland medisiner med sondemat uten at lege eller farmasøyt har bekreftet at 
dette kan gjøres.

STOMA OG/ELLER HUDPROBEMER

Det anbefales å ta kontakt med helsepersonell ved følgende problemer:  

- Det blør fra stoma.  

- Det er oppdaget blod blandet med mageinnhold (aspirat).  

- Stomaområdet er hissig rødt, sår og/eller det røde området er større enn 2.5 cm 
 i diameter.  

- Det lukter fra stomaområdet.  

- Huden rundt stoma er hovent.  

- Ved feber.  

- Ved gjentagende smerter. 

  ● Vær nøye med å rotere sonden 180 grader som en del av det daglige stellet,  
 for å sikre god luftsirkulasjon i området. 

● Rødme og sårhet på huden rundt stoma kan komme av feil lengde på sonden.  
 For eksempel ved vektoppgang eller vektnedgang, eller ved lekkasje av   
 mageinnhold fra stomikanalen. Rengjør og tørk området jevnlig. 

●  Hudproblemer som granulasjonsvev/villkjøtt, kan også forekomme. 
Granulasjonsvev er et resultat av at kroppen prøver å reparere området og lager 
dermed ekstra hud. Granulasjonsvevet kan bli så stort at det krever behandling. 
Hvis det blør eller en stor mengde med granulasjonsvev bygger seg opp, må 
helsepersonell kontaktes for videre behandling.
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Direkte anlagt Mic-Key*

Dette avsnittet er relevant for deg, hvis din Mic-Key, MIC gastrostomitube eller 
jejunale sonde er direkte anlagt (uten periode med PEG sonde først).

 
Den vanligste sonden for direkte anleggelse er, som vist på bidet, en lavprofil Mic-Key 
gastrostomiport. 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 buk-veggen, 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. 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

Obs! Hør med sykehusavdelingen om rutiner for oppstart av ernæring etter 
anleggelse, og følg deres prosedyre på dette.

De første 72 timene etter anleggelse er det spesielt viktig med observasjon av 
operasjonsstedet. Ved en eller flere av følgende symptomer, anbefales det å ikke 
bruke sonden, og at man tar kontakt med sykehuset øyeblikkelig for videre medisinsk 
oppfølging: 

- Smerte under måltidet.  

- Blødning.  

- Lekkasje av mageinnhold fra stoma. 

NY TEKNIKK FOR DIREKTE ANLEGGELSE AV MIC-KEY, 

Nå er det mulig å få innlagt Mic-Key, MIC gastrostomitube eller MIC jejunale sonder 

direkte ved hjelp av en «Push teknikk». Med denne teknikken unngås periode med 

PEG sonde først. Denne metoden er velegnet for de som har et langvarig behov for 

gastrostomi. Ta kontakt med din kontaktperson på sykehuset for å eventuelt høre om 

muligheten for dette.   

Du kan lese mer om Introducer Kit og direkte anleggelse av Mic-Key på neste 
side og på www.mic-key.no.
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DIREKTE ANLAGT MIC GASTROSTOMITUBE

Direkte anlagt Mic-Key
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DAGLIG STELL DE FØRSTE 2 UKENE ETTER ANLEGGELSE: 

Det er viktig å rengjøre stoma på daglig basis. De første 2 ukene før stomikanalen er 
tilhelet, og når de runde låsene/fikseringen fortsatt er på plass, anbefales følgende: 

1. Bruke kompresser/tupfere og sterilt vann til rengjøringen.  

2. Begynn rengjøringen nærmest sonden og stoma, og jobb utover med sirkulære  
 bevegelser.  

3. Hvis det fortsatt er låser/suturer på plass, følg sykehuset anbefaling i forhold til  
 når disse kan bli fjernet.  

4. Det anbefales ikke bading før stoma er tilstrekkelig tilhelet. Dusj kan gjennomføres.  
 Sykehuset vil gi råd i forhold til når bading eller svømming kan gjøres.  

DAGLIG STELL NÅR STOMA ER TILHELET

Normalt sett skal den ytre fikseringen/låsene falle av etter 2-3 uker. Fra det tidspunktet 
disse har falt av, kan rengjøringen gjennomføres med mild såpe og springvann daglig. 
Ta kontakt med helsepersonell hvis du opplever rødhet eller hevelse i huden. Hvis 
låsene ikke har falt av etter 3-4 uker, bør de sannsynligvis bli fjernet. Ta eventuelt 
kontakt med sykehuset vedrørende dette. 

Det er viktig å rengjøre sonden daglig og holde huden rundt sonden ren og tørr.  
Til rengjøringen anbefales det å bruke:   

- Mild såpe og vann.  

- Kompresser, tupfere, vattpinner.  

- En myk, lofri klut. 

Observer stomiområdet daglig, og se etter tegn på følgende: lekkasje, hevelse, sårhet 
eller bevegelse av sonde (mer enn 10mm) ut og inn av stoma. Hvis du opplever noen av 
disse situasjonene, ta kontakt med helsepersonell som vil kunne gi deg videre råd og 
oppfølging.

RENGJØRINGEN:

1. Vask alltid hendene med såpe og vann og tørk godt før håndtering av sonden.  

2. Bruk mild såpe og varmt vann. Begynn rengjøringen nærmest sonden og stoma, og  
 jobb utover med sirkulære bevegelser.  

3. Sonden kan roteres og eventuelt stoppeplaten flyttes, slik at alle områder av stoma  
 og sonden nås og blir rengjort.  

4. Klapp forsiktig hele området tørt med en lofri klut etter rengjøringen 

5. Sjekk posisjon av sonden og om den er passe lang. Ved anleggelse av MIC  
 gastrostomitube, kan stoppeplaten skyves og justeres til riktig lengde. Ved riktig  
 lengde bør være 2-3 mm mellom stoppeplaten /  Mic-Key og huden.  

6. Munnhygiene er svært viktig også når all ernæring gis via en sonde.  Plakk kan  
 utvikles raskt, og må fjernes daglig ved munnstell. Bruk av munnskyll kan hjelpe  
 ved munntørrhet.
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Mic-Key* gastrostomiport
 
Gjennom knappen tilfører man næring direkte inn i magesekken. Mic-Key, også kalt 
«knapp», eller gastrostomiport, er en liten ernæringssonde som ligger flatt mot huden. 
På grunn av den lille størrelsen, vil sonden skjules under klærne, og ikke være til hinder 
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 78 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 også en 
solid lukkemekanisme og tilbakeslagsventil som forhindrer lekkasje av mageinnhold. 
Alle disse egenskapene gjør at Mic-Key er mer praktisk og mer egnet til daglig bruk 
over tid sammenlignet med PEG eller gastrostomitube. 

Holdbarheten på Mic-Key er lang, og det er ikke behov for å ta den ut før den må byttes 
ut. Levetiden til Mic-Key er inntil 8 måneder.
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Innstøpt permanent merking

Svært lang holdbarhet

Enkel å bytte hjemme

God luftsirkulasjon

Ingen utstikkende tipp

78 ulike størrelser

Fri for miljøgift

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.  

 Solid tilbakeslagsventil sikrer deg mot lekkasje av mageinnhold når knappen ikke  
 er i bruk. 

 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. 

 Kort leveringstid. 

 Alltid tilgjengelig støtteapparat.

MIC-KEY SORTIMENT

Det finnes et stort antall ulike størrelser av Mic-Key. Den er  å  få  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 kun en Mic-Key eller som et komplett sett med 
mellomstykker og sprøyter. 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 tilbake slagsventilen.  
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 å bolusmate, og denne metoden likner på et normalt måltid. Fordi Bolus rett 
mellomstykke er rett, og har ekstra stor indre diameter er  den egnet for å gi tykk mat.  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. 
Mellomstykket har praktiske skrukorker som ikke 
kan sprette av under bruk. Dette mellomstykket er 
vinklet og vil ligge langs knapp og hud, og være 
egnet til mating ved tilkobling av ernæringssett. 

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. Dette 
mellomstykke har stor indre diameter for å kunne 
gi tykkere mat.

Artikkelnummer: 143-12 (30 cm) 
Artikkelnummer: 143-24 (60 cm) 
5 stk. i pakken. 

VINKLET MELLOMSTYKKE ENFIT

Vinklet mellomstykke med ENFit tilkobling. 
Mellomstykket vil ligge vannrett mot knapp og 
hud, og egner seg til mating ved tilkobling av 
ernæringsett.

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
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Se og lær,
steg for steg! 

APP FOR NETTBRETT OG MOBIL 

mic-key.no/app

MÅLESTAV TIL MIC-KEY® 

For optimal tilpasning av din Mic-Key gastrostomiport, anbefales det å måle stomi-
kanalen med en Mic-Key målestav. Generelt anbefales det å måle stomikanalen hver 
3-6 måned hvis det er behov for endring av størrelse med tanke på vektoppgang eller 
vektreduksjon, spesielt hos voksende barn. Ta kontakt med sykepleier eller lege for 
veiledning.

TIPS 

Ta kontakt med helsepersonell hvis du erfarer noen av de følgende situasjonene, og 
spør om måling av stomikanalen ved:  

● Signifikant vektøkning.  

● Sonden klyper eller føles trang.  

● Sonden oppleves for løs og/eller det er lekkasje.  

● Stoma oppleves ubehagelig og/eller irritert.   

● Sonden kan ikke roteres, og det føles som den sitter fast (burried bumper). 

Last ned app fra www.mic-key.no og se hvordan du måler stomalengden i tekst og 

bilder 
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springvannet ikke er drikkbart. 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 før ballongen sprekker.

Stell og pleie av Mic-Key*
DAGLIG STELL AV HUDEN RUNDT KNAPPEN
Det primære hudstellet når kanalen er tilhelet, er det samme om man har PEG, knapp 
eller Gastrostomitube.

Sørg for at Mic-Key og huden rundt holdes tørr og ren daglig. Vask Mic-Key og huden 
med lunkent vann og mild såpe, og bruk gjerne myke kompresser og bomullspinner for 
å lette stellet. Det anbefales å begynne rengjøringen nærmest sonden for så å jobbe 
seg utover med sirkulære bevegelser. Sørg for å fjerne gamle mat- og medisinrester fra 
åpningene i Mic-Key, både der mellomstykket tilkobles, og i ballongventilen. Tørk huden 
og knappen godt etter stellet. Roter Mic-Key en gang rundt sin egen akse som en del 
av det daglige stellet. Observer gastrostomien daglig, 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, om det ikke er spesielle behov for det. 
Noen vil imidlertid oppleve diverse hudproblemer rundt sin gastrostomi der ekstra stell 
er nødvendig. Ta kontakt med sykepleier eller lege hvis hudproblemer oppstår. Les 
eventuelt mer om tips til stell ved ulike problemer på side 47. 

SJEKK VANNMENGDE RUTINEMESSIG
Hver til annenhver uke må vannmengden i ballongen sjekkes. På grunn av materialet, 
vil det sive litt vann ut av ballongen over tid. Dette vannet må naturligvis etterfylles slik 
at knappen holdes på plass i magesekken.

Normalt sett er 5 ml vann passe uavhengig av størrelse. Anbefalt mengde er 3-5 ml 
vann til 12 Fr Mic-Key, og 5-10 ml vann til Mic-Key 14 Fr eller større. Vannmengde kan 
justeres hvis man opplever lekkasje eller om knappen er for lang. Ikke bruk saltvann 
i ballongen da dette ødelegger materialet. Sterilt vann er kun nødvendig å bruke hvis 



30 31

VIKTIG MED GODE RUTINER

Før og etter hver tilførsel av mat og medisiner, 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 forhindrer tilstopning av mat og medisiner i Mic-Key.

Det er viktig å rengjøre mellomstykkene med såpe og varmt vann etter hvert bruk. Vær 
nøye med å skylle grundig etter vask slik at alle såperester fjernes før mellomstykket 
skal brukes igjen. Mellomstykket oppbevares rent og tørt. Av hygieniske prinsipper, an-
befales det at mellomstykkene byttes minimum hver til annenhver uke med individuell 
tilpasning. 

BYTTING AV MIC-KEY*

Det anbefales å bytte Mic-Key regelmessig for å unngå at den ufrivillig faller ut, og 
forårsaker unødvendige problemer. En av fordelen med Mic-Key er at den kan byttes 
hjemme. Mic-Key er laget av medisinsk silikon som har en holdbarhet på 1-8 måneder. 
Holdbarheten varierer og avhenger av flere faktorer som blant annet bruk av legemidler, 
vannmengde i ballong, samt PH- verdien av mageinnholdet.

OM DIN MIC-KEY* FALLER UT

Ta en ny og sett den inn så fort som mulig. Om du ikke har en ny hjemme, anbefales 
det at du rengjør den gamle og bruker den. Fest sonden med en sårtape eller lignende. 
Det er viktig å holde gastrostomikanalen åpen. Ta kontakt med lege eller sykepleier for 
å få en ny Mic-Key.

MÅLING AV STOMIKANALEN

Generelt anbefales det å måle lengde på stoma hver 3-6 måned for å sørge for optimal 
tilpasning av Mic-Key. Måling av stomikanalen bør gjøres hvis man opplever:  

 Vektoppgang eller vektnedgang.  

 Mic-Key klyper eller føles trang.  

 Mic-Key føles for løs og/eller man opplever lekkasje.  

 Stoma er vond og irritert.  

 Det er ikke mulig å rotere Mic-Key.
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Anbefalte retningslinjer for 
bytting av Mic-Key*
Det er ikke mulig å forutsi Mic-Key`s nøyaktige levetid. Mic-Key er den mest holdbare 
med 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 rengjøring av Mic-Key gastrostomiport. Bytt Mic-Key 
rutinemessig på individuell basis. Praktiser alltid å ha en Mic-Key i reserve.

NOTATER
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Prosedyre for bytting  
av Mic-Key* 
 
KONTROLL AV NY MIC-KEY

 Ta den nye Mic-Key knappen ut av pakken. Fyll sprøyten med 5 ml springvann.  

 Koble sprøyten til ballongventilen som er merket BAL på den nye Mic-Key   
 knappen. Fyll ballongen med vannet.  

 Kontroller at ballongen er symmetrisk og hel. Tøm ballongen.

FJERNING AV EKSISTERENDE MIC-KEY OG BYTTING TIL NY

 Koble en luer sprøyte til ballongventilen på Mic-Key knappen som er i magen.  
 Trekk ut vannet fra ballongen med sprøyten.  

 Trekk Mic-Key ut av stoma.  

 Smør tuppen til den nye Mic-Key med vannløselig glidemiddel eller matolje. 
 Dette er stort sett ikke nødvendig, men kan gjøre innføringen litt enklere.  

 Press forsiktig den nye Mic-Key inn i stoma.  

 Hold Mic-Key knappen på plass ned mot huden med et fast grep, og fyll ballongen  
 med springvann. Normalt sett er 5 ml vann passe uavhengig av størrelse. Anbefalt  
 mengde er 3-5 ml vann til 12 Fr Mic-Key, og 5-10 ml vann til Mic-Key 14 Fr eller  
 større. Vannmengde kan justeres hvis man opplever lekkasje eller om knappen ikke  
 er passelig lengde. Ikke bruk saltvann i ballongen da dette ødelegger materiale.  
 Sterilt vann er kun nødvendig å bruke hvis springvannet ikke er drikkbart. 

 Tørk bort evt. væske eller glidemiddel/olje fra knappen og stoma.
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Tilførsel av næring  
gjennom Mic-Key
Mic-Key kan brukes til å gi sondemat både som supplement når spising ikke er tilstrek-
kelig, 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 klini-
ske 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.

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.

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

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

Medisiner bør gis i oppløst form (f. eks mikstur) i knappen/sonden. Ved bruk av 
medisiner i form av tabletter eller kapsler/granulat, må det forsikres om at de kan 
blandes med væske og gis i sonde før dette gjøres, og hva slags type væske de kan 
blandes med. Forhør deg med farmasøyt eller lege ved tvil. 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 vann 
mellom hvert medikament.

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 trykk-
pause 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.

FARRELL® VALVE SYSTEMET 
– FJERNER OVERFLØDIG LUFT OG OPTIMALISERER ERNÆRING

Personer som får sondeernæring vil kunne oppleve opphopning av luft og ernæring i 
magesekken. Dette kan forårsake kvalme og oppkast, samt generell smerte og ubehag 
– og i verste fall kan aspirat gå ned lungene og skape kjemisk lungebetennelse. 

FARRELL* Valve systemet gir en kontinuerlig drenasje av væske og luft fra magesekken 
i et lukket system, slik at man unngår opphopning av overflødig luft og/eller aspirat ved 
sondeernæring. I stedet for å aspirere luft og/eller aspirat mekanisk med sprøyte, vil 
tilkobling av FARRELL* Valve bidra til at dette skjer automatisk. 
Systemet er utviklet for å hjelpe de som har dårlig gastrisk mobilitet, har smerter og 
er plaget med oppblåsthet og luft i magen ved sondeernæring. FARRELL® Valve opti-
maliserer enteral ernæring ved at den konstant dekomprimerer magen, slik at den fylles 
i sitt eget tempo. 

På grunn av det lukkete systemet forhindres tap av medisiner og sondemat. FARRELL® 
Valve kan brukes på tilkobling av alle ulike sonder som; Nesesonder, Mic-Key, PEG, 
Gastrostomituber og Jejunale sonder. FARRELL* Valve kommer med ENFit kobling 
som er et krav til utstyr som skal brukes til enteral ernæring, og som er utviklet for økt 
sikkerhet for å forhindre feilkoblinger mellom enteral og parenteral ernæring.

Ved bruk på intensivavdeling vil FARRELL* Valve kunne bidra til forebygging av aspiras-
jonspneumoni ved at den reduserer utspilt ventrikkel. På den måten bidrar systemet til 
en bedre respirasjon/ventilasjon hos intensivpasienter, og kontroll av ventrikkelretensjon. 
I tillegg vil man få et mer lukket system ved kontroll av aspirat/retensjon, og dermed 
mindre infeksjonsrisiko.
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EKSEMPLER PÅ TILSTANDER SOM KAN HA NYTTE AV FARRELL* VALVE ER:

 Pasienter som får CPAP-behandling.  

 Har nedsatt gastrisk mobilitet og er sengeliggende.  

 Har gastroøsofageal refluks.  

 Har aerofagi (svelger luft).  

 Har tendens til oppblåsthet og sure oppstøt.  

 Har forsinket magetømming.  

 Har gjennomgått en fedmeoperasjon.

FORDELER VED Å REDUSERE OPPBLÅSTHET OG OVERFLØDIG VÆSKE I 
VENTRIKKEL ER: 

 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).

På neste side kan du lese om hvordan man kobler til FARRELL* Valve.   
Se side 95 for referanser.
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Heng FARRELL* posen på samme I.V. stativ som ernæringsposen VIKTIG: 
FARRELL* posen bør være i samme høyde som ernæringsposen.

Steng både den HVITE rulleklemmen og den BLÅ klemmen på FARRELL* 
slangesettet.

Koble på ernæringssettet til Y-porten på FARRELL* settet.

Åpne den HVITE rulleklemmen og fyll opp FARRELL* slangesettet. Vær 
oppmerksom på at maten vil kunne bevege seg litt oppover i slangesettet mot 
FARRELL* posen når pumpen er i gang.

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

Skyll gjennom sonden med vann før oppstart. Ved bruk av nesesonde: 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 rulleklemmen og den BLÅ klemmen på FARRELL* 
slangesettet er åpen. FARRELL* Valve Systemet er nå klar til bruk.

Når pumpen er i gang , vil væske bevege seg kontinuerlig opp og ned i 
FARRELL* slangesettet. Dette er en indikasjon på at den er i funksjon.

Før avkobling av FARRELL* Valve Systemet; steng både den HVITE 
rulleklemmen og den BLÅ klemmen på FARRELL* slangesettet.

Bytt FARRELL* Valve sett samtidig med ernæringsposen. Maksimal anbefalt 
bruk av et FARRELL* Valve sett er 24 timer.

Veiledning for oppkobling
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Nyttig informasjon om bruk 
av FARRELL* Valve
1.  For at FARRELL* Valve Systemet skal virke optimalt, må høydenivået på FARRELL* 

Y-port være plassert VED eller UNDER pasientens mage. Dette på grunn av 
gravitasjon  som styrer systemet. 

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

3.  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 
rulleklemmen over Y-porten. 

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

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

6.  Ved tilførsel av medisiner, bør medisineringsporten på ernæringssonden brukes 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. 

7.  Hvis væske begynner å fylle seg opp i FARRELL* posen, og det er misstanke 
om tilstopning, steng den BLÅ klemmen og koble ifra FARRELL* Valve systemet. 
Undersøk om ernæringssonden har tettet seg. Når tilstopningen er oppløst, kan 
FARRELL* Valve systemet tilkobles igjen.

VIKTIG

Hvis det er et stort volum med væske i FARRELL* slangesettet og pose etter man har 
løst opp en tilstopning, juster hastigheten på tilbakestrømming av væsken til pasienten 
ved hjelp av den HVITE rulleklemmen på FARRELL* slangesettet. 

VÆR OPPMERKSOM PÅ 

Mens FARRELL* Valve systemet er i bruk, er ernæringsstrømmen til pasienten 
hovedsakelig styrt av gravitasjon. Ved normale forhold (ikke bruk av FARRELL*), 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 tilstopningene ikke blir løst opp, og 
sondematen vil fylle seg opp. Hvis sondemat begynner å fylle seg opp i FARRELL* 
posen, steng den HVITE rulleklemmen som er plasser over FARRELL* y-port, og vent 
noen minutter for å se om pumpen da kan løse opp tilstopningen. Sørg for at den HVITE 
rulleklemmen over FARRELL* y-port er LUKKET og den BLÅ klemmen under FARRELL* 
y-port er ÅPE
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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 
sende oss en e-post på infonorge@viatris.com, eller 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

NOTATER
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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.

 

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 tilførsel av 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 3-4 
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.

Det er lekkasje gjennom tilbakeslagsventilen.. 

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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Hvis du ved ditt rutinemessig 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.

Ved problemer; ta kontakt med sykehuset og avdelingen 
som la inn sonden for videre oppfølging.

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. 

Ballongen har sprukket og 
sonden faller ut.

Ballongen lekker vann..
OM HUDEN RUNDT STOMA

Hva gjør jeg hvis det danner seg ekstra hud rundt stoma 
(hypergranulasjonsvev/villkjøtt)?

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.
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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

 
 
 
 

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.

Hvis du blør mye, eller det ser ut som det er blod i 
mageinnholdet, bør du straks kontakte lege.

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

OM UBEHAG

Hva gjør jeg hvis jeg får smerter, kvalme eller 
oppkast når jeg får sondemat?

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.

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



54 55

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.

 

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

Kan jeg ligge på magen med Mic-Key?

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.

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.

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.

OM MUNNHYGIENE
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PRODUKTOVERSIKT
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Introducer Kit
Introducer kit er en innovativ push teknikk for direkte anleggelse av ballongsonder fra 
Avanos som Mic-Key* knapp, gastrostomitube eller jejunale sonder. Selve teknikken 
er innovativ bestående av unike bestanddeler som gjør prosedyren effektiv og sikker 
sammenlignet med tilsvarende push metoder.

Introducer kit er kun kompatibelt med sonder fra Avanos. Disse sondene oppfyller 
kravene i kvalitetstest for direkte anleggelse, og størrelsene er i overenstemmelse med 
komponentene i settet.  

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 av jejunale  
 sonder).
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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 AV JEJUNALE SONDER 
(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

CORFLO® PEG
 
CORFLO® 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 
luftputens 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® - PEG sonde. Sonden finnes i størrelsene 12 Fr, 16 
Fr og 20 Fr og kommer med ENFit adapter. ENFit adaptere kan også anskaffes separat.

CORFLO® PEG (2 STK. I PAKKEN)

Artikkelnummer Tykkelse

50-6512 12 Fr

50-6516 16 Fr

50-6520 20 Fr

CORFLO® PEG ADAPTER (5 STK. I PAKKEN)

Artikkelnummer Tykkelse

50-6112 12 Fr

50-6116 16 Fr

50-6120 20 Fr

JEJUNALE SONDER TIL CORFLO® PEG
Artikkelnummer Tykkelse

51-7366 6 Fr jejunal sonde for 16 Fr PEG

51-7368 8 Fr jejunal sonde for 20 Fr PEG
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Stoppeplaten holdes eksponert ved hjelp av 
lufttrykket i et lukket system. Sonden har en 
kanal som har forbindelse med stoppeplaten.

Når y-stykket fjernes eller sonden klippes , 
evakueres luft ut via kanalen og stoppeplaten/

luftputen klapper sammen.
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CORFLO FIKSERINGSSTYKKER

12 Fr fikseringsstykke

16 Fr fikseringsstykke

20 Fr fikseringsstykke

Silikon fikseringsstykke

åpen

åpen

åpen

lukket

lukket

lukket

ligger i alle sett

MIC* PEG
MIC* PEG er en PEG-sonde i silikon, med en indre bløt stoppelate som holder 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 fjernes 
via stomikanalen. 

MIC* PEG er i størrelsene 14 Fr, 20 Fr og 24 Fr

MIC* PEG SETTET INNEHOLDER:

 PEG-sonde 

 Slynge  

 Introduser nål 

 Skalpell 

 Klemme 

 ENFit - adapter
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MIC* PEG SETT (1 STK. I PAKKEN)
Artikkelnummer Tykkelse

9640-14 14 Fr

9640-20 20 Fr

9640-24 24 Fr

MIC* PEG ENFIT ADAPTER (1 STK. I PAKKEN)
Artikkelnummer Tykkelse

8135-14 14 Fr

8135-20 20 Fr

8135-24 24 Fr

MIC-KEY* LAVPROFIL 
GASTROSTOMIPORT
 
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 (artikkelnummer 2120-xx-xx).  
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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Artikkelnummer Tykkelse Lengde

8140-12-0,8 12 Fr 0,8 cm

8140-12-1,0 12 Fr 1,0 cm

8140-12-1,2 12 Fr 1,2 cm

8140-12-1,5 12 Fr 1,5 cm

8140-12-1,7 12 Fr 1,7 cm

8140-12-2,0 12 Fr 2,0 cm

8140-12-2,3 12 Fr 2,3 cm

8140-12-2,5 12 Fr 2,5 cm

8140-12-2,7 12 Fr 2,7 cm

8140-12-3,0 12 Fr 3,0 cm

8140-12-3,5 12 Fr 3,5 cm

8140-12-4,0 12 Fr 4,0 cm

8140-14-0,8 14 Fr 0,8 cm

8140-14-1,0 14 Fr 1,0 cm

8140-14-1,2 14 Fr 1,2 cm

8140-14-1,5 14 Fr 1,5 cm

8140-14-1,7 14 Fr 1,7 cm

8140-14-2,0 14 Fr 2,0 cm

8140-14-2,3 14 Fr 2,3 cm

8140-14-2,5 14 Fr 2,5 cm

8140-14-2,7 14 Fr 2,7 cm

8140-14-3,0 14 Fr 3,0 cm

8140-14-3,5 14 Fr 3,5 cm

8140-14-4,0 14 Fr 4,0 cm

8140-14-4,5 14 Fr 4,5 cm

8140-14-5,0 14 Fr 5,0 cm

Artikkelnummer Tykkelse Lengde

8140-16-0,8 16 Fr 0,8 cm

8140-16-1,0 16 Fr 1,0 cm

8140-16-1,2 16 Fr 1,2 cm

8140-16-1,5 16 Fr 1,5 cm

8140-16-1,7 16 Fr 1,7 cm

8140-16-2,0 16 Fr 2,0 cm

8140-16-2,3 16 Fr 2,3 cm

8140-16-2,5 16 Fr 2,5 cm

8140-16-2,7 16 Fr 2,7 cm

8140-16-3,0 16 Fr 3,0 cm

8140-16-3,5 16 Fr 3,5 cm

8140-16-4,0 16 Fr 4,0 cm

8140-16-4,5 16 Fr 4,5 cm

8140-18-0,8 18 Fr 0,8 cm

8140-18-1,0 18 Fr 1,0 cm

8140-18-1,2 18 Fr 1,2 cm

8140-18-1,5 18 Fr 1,5 cm

8140-18-1,7 18 Fr 1,7 cm

8140-18-2,0 18 Fr 2.0 cm

8140-18-2,3 18 Fr 2,3 cm

8140-18-2,5 18 Fr 2,5 cm

8140-18-2,7 18 Fr 2,7 cm

8140-18-3,0 18 Fr 3,0 cm

8140-18-3,5 18 Fr 3,5 cm

8140-18-4,0 18 Fr 4,0 cm

8140-18-4,5 18 Fr 4,5 cm

MIC-KEY SETT MED ENFIT MELLOMSTYKKER
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Artikkelnummer Tykkelse Lengde

8140-20-0,8 20 Fr 0,8 cm

8140-20-1,0 20 Fr 1,0 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 2,0 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 3,0 cm

8140-20-3,5 20 Fr 3,5 cm

8140-20-4,0 20 Fr 4,0 cm

8140-20-4,5 20 Fr 4,5 cm

8140-20-5,0 20 Fr 5,0 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 2,0 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 3,0 cm

8140-24-3,5 24 Fr 3,5 cm

8140-24-4,0 24 Fr 4,0 cm

8140-24-4,5 24 Fr 4,5 cm

8140-24-5,0 24 Fr 5,0 cm

Artikkelnummer Tykkelse Lengde

2120-12-0,8 12 Fr 0,8 cm

2120-12-1.0 12 Fr 1,0 cm

2120-12-1.2 12 Fr 1,2 cm

2120-12-1.5 12 Fr 1,5 cm

2120-12-1.7 12 Fr 1,7 cm

2120-12-2.0 12 Fr 2,0 cm

2120-12-2.3 12 Fr 2,3 cm

2120-12-2.5 12 Fr 2,5 cm

2120-12-2.7 12 Fr 2,7 cm

2120-12-3.0 12 Fr 3,0 cm

2120-12-3,5 12 Fr 3,5 cm

2120-12-4,0 12 Fr 4,0 cm

2120-14-0,8 14 Fr 0,8 cm

2120-14-1,0 14 Fr 1,0 cm

2120-14-1,2 14 Fr 1,2 cm

2120-14-1,5 14 Fr 1,5 cm

2120-14-1,7 14 Fr 1,7 cm

2120-14-2,0 14 Fr 2,0 cm

2120-14-2,3 14 Fr 2,3 cm

2120-14-2,5 14 Fr 2,5 cm

2120-14-2,7 14 Fr 2,7 cm

2120-14-3,0 14 Fr 3,0 cm

2120-14-3,5 14 Fr 3,5 cm

2120-14-4,0 14 Fr 4,0 cm

2120-14-4,5 14 Fr 4,5 cm

2120-14-5.0 14 Fr 5,0 cm

Artikkelnummer Tykkelse Lengde

2120-16-0,8 16 Fr 0,8 cm

2120-16-1,0 16 Fr 1,0 cm

2120-16-1,2 16 Fr 1,2 cm

2120-16-1,5 16 Fr 1,5 cm

2120-16-1,7 16 Fr 1,7 cm

2120-16-2,0 16 Fr 2,0 cm

2120-16-2,3 16 Fr 2,3 cm

2120-16-2,5 16 Fr 2,5 cm

2120-16-2,7 16 Fr 2,7 cm

2120-16-3,0 16 Fr 3,0 cm

2120-16-3,5 16 Fr 3,5 cm

2120-16-4,0 16 Fr 4,0 cm

2120-16-4,5 16 Fr 4,5 cm

2120-18-0,8 18 Fr 0,8 cm

2120-18-1,0 18 Fr 1,0 cm

2120-18-1,2 18 Fr 1,2 cm

2120-18-1,5 18 Fr 1,5 cm

2120-18-1,7 18 Fr 1,7 cm

2120-18-2,0 18 Fr 2,0 cm

2120-18-2,3 18 Fr 2,3 cm

2120-18-2,5 18 Fr 2,5 cm

2120-18-2,7 18 Fr 2,7 cm

2120-18-3,0 18 Fr 3,0 cm

2120-18-3,5 18 Fr 3,5 cm

2120-18-4,0 18 Fr 4,0 cm

2120-18-4,5 18 Fr 4,5 cm

2120-18-5,0 18 Fr 5,0 cm

MIC-KEY SINGLEPACK
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Artikkelnummer Tykkelse Lengde

2120-20-0,8 20 Fr 0,8 cm

2120-20-1,0 20 Fr 1,0 cm

2120-20-1,2 20 Fr 1,2 cm

2120-20-1,5 20 Fr 1,5 cm

2120-20-1,7 20 Fr 1,7 cm

2120-20-2,0 20 Fr 2,0 cm

2120-20-2,3 20 Fr 2,3 cm

2120-20-2,5 20 Fr 2,5 cm

2120-20-2,7 20 Fr 2,7 cm

2120-20-3,0 20 Fr 3,0 cm

2120-20-3,5 20 Fr 3,5 cm

2120-20-4,0 20 Fr 4,0 cm

2120-20-4,5 20 Fr 4,5 cm

2120-20-5,0 20 Fr 5,0 cm

2120-24-1,5 24 Fr 1,5 cm

2120-24-1,7 24 Fr 1,7 cm

2120-24-2,0 24 Fr 2,0 cm

2120-24-2,3 24 Fr 2,3 cm

2120-24-2,5 24 Fr 2,5 cm

2120-24-2,7 24 Fr 2,7 cm

2120-24-3,0 24 Fr 3,0 cm

2120-24-3,5 24 Fr 3,5 cm

2120-24-4,0 24 Fr 4,0 cm

2120-24-4,5 24 Fr 4,5 cm

2120-24-5,0 24 Fr 5,0 cm

MIC-KEY SINGLEPACK MEDISINERINGSMELLOMSTYKKE ENFIT

Vinklet mellomstykke med 2 ENFit innganger som 
muliggjør medisinering samtidig som man gir 
mat. Mellomstykket har praktiske skrukoblinger 
som ikke kan sprette av under bruk. Dette 
mellomstykket er vinklet og vil ligge langs knapp 
og hud, og være egnet til mating ved tilkobling av 
ernæringssett. 5 stk i pakken.

Artikkelnummer Lengde

142-02 5 cm

141-12 30 cm

141-24 60 cm

 
 

BOLUS RETT MELLOMSTYKKE ENFIT

Rett mellomstykke med ENFit kobling som er 
egnet til å bolusmate/gi mat i måltider. Stor indre 
diameter som egner seg til å gi tykkere mat. 5 stk 
i pakken.

Artikkelnummer Lengde

143-12 30 cm

143-24 60 cm
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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

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. 5 stk. I pakken.
 
Artikkelnummer Lengde

144-12 30 cm

144-24 60 cm

MIC-KEY* MÅLESTAV

Tilpass din Mic-Key til rett stomalengde ved hjelp av 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. Ballongvolumet er 
inngravert i ballongventilen. 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 ved gjennomlysning, 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 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

* 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 ved gjennomlysning. 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 

*LV = Low Volume
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Jejunale sonder
MIC-KEY GJ GASTRISK JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (2 LØP)
Med Mic-Key GJ kan man ernære jejunalt, og i tillegg ha tilgang til ventrikkelen ved 
behov for tømming, utlufting eller ernæring/medisinering. Lengden på sonden bør 
velges slik at den ligger 10-15 cm forbi det Treitze ligament.

 Liten lavprofil jejunal gastrostomiport med 2 løp; til ventrikkel og jejunum. 

 Godt merket med «Jejunal» og «Gastric» inngang, samt «BAL» for ballongventil. 

 Hudvennlig medisinsk silikon. 

 Samme gode kvalitet som Mic-Key gastrostomiport med solid tilbakeslagsventil. 

 Samme mellomstykker som brukes til Mic-Key gastrostomiport. 

 Leveres med 1 stk Medisineringsmellomstykke (artikkelnr 141-12) og 1 stk.  
 Bolus rett mellomstykke (artikkelnr 143-12). 

 Lodd langs hele sonden (det sorte området), som gjør sonden tyngre og kan  
 forebygge at den kommer ut av plassering. 

 Røntgentett tråd gjennom hele sondens lengde som sikrer god verifisering ved  
 gjennomlysning.

SETTET INNEHOLDER:

 Mic-Key GJ sonde 

 Innføringskanyle 

 Mic-key mellomstykker: medisineringsmellomstykke 30cm og Bolus rett   
 mellomstykke 30 cm 

 6 ml luer sprøyte 

 35 ml ENfit sprøyte 

 Kompresser
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Artikkelnummer 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

8270-14-4.0-45 14 Fr 4.0 cm 45 cm

8270-14-4.5-45 14 Fr 4.5 cm 45 cm

8270-14-5.0-45 14 Fr 5.0 cm 45 cm

8270-14-5.5-45 14 Fr 5.5 cm 45 cm

8270-14-6.0-45 14 Fr 6.0 cm 45 cm

8270-14-6.5-45 14 Fr 6.5 cm 45 cm

8270-14-7.0-45 14 Fr 7.0 cm 45 cm

Artikkelnummer 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

8270-16-4.0-45 16 Fr 4.0 cm 45 cm

8270-16-4.5-45 16 Fr 4.5 cm 45 cm

8270-16-5.0-45 16 Fr 5.0 cm 45 cm

8270-16-5.5-45 16 Fr 5.5 cm 45 cm

8270-16-6.0-45 16 Fr 6.0 cm 45 cm

8270-16-6.5-45 16 Fr 6.5 cm 45 cm

8270-16-7.0-45 16 Fr 7.0 cm 45 cm
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Artikkelnummer Tykkelse Stomalengde Jejunal lengde

< Tabellen fortsetter fra forrige side

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

8270-18-4.0-45 18 Fr 4.0 cm 45 cm

8270-18-4.5-45 18 Fr 4.5 cm 45 cm

8270-18-5.0-45 18 Fr 5.0 cm 45 cm

8270-18-5.5-45 18 Fr 5.5 cm 45 cm

8270-18-6.0-45 18 Fr 6.0 cm 45 cm

8270-18-6.5-45 18 Fr 6.5 cm 45 cm

8270-18-7.0-45 18 Fr 7.0 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

8270-22-4.0-45 22 Fr 4.0 cm 45 cm

8270-22-4.5-45 22 Fr 4.5 cm 45 cm

8270-22-5.0-45 22 Fr 5.0 cm 45 cm

8270-22-5.5-45 22 Fr 5.5 cm 45 cm

8270-22-6.0-45 22 Fr 6.0 cm 45 cm

8270-22-6.5-45 22 Fr 6.5 cm 45 cm

8270-22-7.0-45 22 Fr 7.0 cm 45 cm

Artikkelnummer Tykkelse Stomalengde Jejunal lengde
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MIC-GJ GASTRISK JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (2 LØP)

Med MIC-GJ kan man ernære jejunalt, og i tillegg ha tilgang til ventrikkelen ved behov 
for tømming, utlufting eller ernæring/medisinering. Lengden på sonden bør velges slik 
at den ligger 10-15 cm forbi det Treitze ligament.

 En jejunal gastrostomitube med 2 løp; til ventrikkel og jejunum. 

 ENFit tilkobling. 

 Godt merket med «Jejunal» og «Gastric» inngang, og «BAL» på ballongventilen  
 samt størrelse og mengde vann. 

 Cm markering langs hele sonden. 

 Hudvennlig medisinsk silikon. 

 Lodd langs hele sonden (det sorte området), som gjør sonden tyngre og kan  
 forebygge at den kommer ut av plassering. 

 Røntgentett tråd gjennom hele sondens lengde som sikrer god verifisering ved  
 gjennomlysning. 

SETTET INNEHOLDER:

 MIC-GJ sonde 

 Guidewire 

 Brukerveiledning 

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)

 Liten lavprofil jejunal gastrostomiport med ett løp til jejunum. 

 Godt merket med «Jejunal» på proppen, og «BAL» for ballongventil. 

 Hudvennlig medisinsk silikon. 

 Samme gode kvalitet som Mic-Key gastrostomiport med solid tilbakeslagsventil.  

 Samme mellomstykker som brukes til Mic-Key gastrostomiport. 

 Leveres med 1 stk Medisineringsmellomstykke (artikkelnr 141-12) og 1 stk.  
 Bolus rett mellomstykke (artikkelnr 143-12), med ENFit tilkobling. 

 Røntgentett tråd gjennom hele sondens lengde som sikrer god verifisering ved  
 gjennomlysning. 

 Klippes til ønsket jejunal lengde. Total lengde er 45 cm.

Lengden på sonden bør klippes slik at den ligger 10-15 cm forbi det Treitze ligament

 
SETTET INNEHOLDER:

 Mic-Key J sonde 

 Innføringskanyle 

 Mic-key mellomstykker: medisineringsmellomstykke 30cm og Bolus rett   
 mellomstykke 30 cm 

 6 ml luer sprøyte 

 35 ml ENfit sprøyte 

 Kompresser 

 Brukerveiledning 
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Artikkelnummer 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

NOTATER
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MIC – J – JEJUNAL ERNÆRINGSSONDE (1 LØP)

 Jejunal tube med ett løp til jejunum. 

 ENFit tilkobling. 

 Godt merket med «Jejunal» på matingsporten, og «BAL» samt størrelse og mengde  
 vann på ballongventilen. 

 Cm markering langs hele sonden. 

 Hudvennlig medisinsk silikon. 

 Røntgentett tråd gjennom hele sondens lengde som sikrer god verifisering ved  
 gjennomlysning. 

 Klippes til ønsket jejunal lengde. Total lengde er 45 cm.

Lengden på sonden bør klippes slik at den ligger 10-15 cm forbi det Treitze ligament.

 
SETTET INNEHOLDER:

 1 stk Mic-J sonde 

 Brukerveiledning  

Artikkelnummer Tykkelse Jejunal lengde

8200-12LV 12 Fr  45 cm

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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FARRELL® VALVE SYSTEMET
FJERNER OVERFLØDIG LUFT OG OPTIMALISERER ERNÆRING 

FARRELL* Valve systemet gir en kontinuerlig drenasje av væske og luft fra magesekken 
i et lukket system, slik at man unngår opphopning av overflødig luft og/eller aspirat ved 
sondeernæring. I stedet for å aspirere luft og/eller aspirat mekanisk med sprøyte, vil 
tilkobling av FARRELL* Valve bidra til at dette skjer automatisk. 

Systemet er utviklet for å hjelpe de som har dårlig gastrisk mobilitet, har smerter 
og er plaget med oppblåsthet og luft i magen ved sondeernæring. FARRELL® Valve 
optimaliserer enteral ernæring ved at den konstant dekomprimerer magen, slik at den 
fylles i sitt eget tempo. 

Bytt FARRELL* Valve sett samtidig med ernæringsposen. Maksimal anbefalt bruk av et 
FARRELL* Valve sett er 24 timer. 

Les mer om FARRELL* Valve på side 39.

Artikkelnummer Navn

44-4100 FARRELL* Valve

30 stk. per pakke.

Referanser FarrelL Valve, Side 37

1.  Kazi N et al. Enteral feeding associated gastroesophageal refl and aspiration 
pneumonia: a review. Nutrition Review. 1996:54(10):324-328.

2.  Dunn et al. Long-term quantitative results following fundoplication and antroplasty 
for gastroesophageal refl and delayed gastric emptying in children. Am J Surg. 
1998;175:27-29. 

3.  Fonkalsrud E et al. Surgical treatment of gastroesophageal refl in children: a 
combined hospital study of 7467 patients. Pediatrics. 1998;101(3):419-422.

4.  Verkalon T, Walden M, eds. Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing. 
4th ed. National Association of Neonatal Nurses.

5.  Salet G et al. Responses to gastric distension in functional dyspepsia. Gut. 1998; 
42(6:823-829).

6.  Ladabaum U et al. Gastric distension correlates with activation of multiple cortical 
and subcortical regions. Gastroenterology. Feb 2001; 2:369-376

7.  Mollitt DL. Symptomatic gastroduodenal pancreatic rest in children. J Ped Surg. 
Aug 1984; 19(4):449-450.

8.  Guidelines for the use of parenteral and enteral nutrition in adult and pediatric 
patients, JPEN 2002 26: 1SA

9.  Reese Parish C. Enteral feeding: The art and science. Nutrician in Clinical Practice 
18:76-85, Feb 2003. NOTE: Citations are for reference purposes only. These 
studies were not about the FARRELL Valve System, however, they do support the 
need for relieving gastric pressure in certain patient groups.

*ISO 80369-compliant
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FOTOS: ASTRID HALS
2D-ILLUSTRASJONER © MEDA DANMARK 
3D-ILLUSTRASJONER © FARMASINETT.NO   
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