Praktisk informasjon om din Peg-sonde
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MIC® PEG

Bruk av sonden

Daglig stell

• Før tilførsel av mat, medisiner eller væske, er det viktig å kontrollere at sonden

• Observer daglig sonden og huden, og se etter tegn til lekkasje, irritasjon, rødhet,

ligger korrekt. Les av centimetermarkeringen på sonden i hud-nivå. Lengden bør
være slik det er bestemt når den ble anlagt. Bruk eventuelt et PH-papir for å
måle korrekt posisjon. Du kan også sjekke om sonden ligger korrekt ved å
aspirere mageinnhold.
• Skyll gjennom sonden med ca. 20 ml vann før og etter tilførsel av mat og
medisiner. Ved kontinuerlig sondeernæring skal sonden skylles gjennom med
vann hver 8. time for å hindre at den tetter seg. Hvis sonden ikke er i bruk skal
den skylles igjennom en gang daglig.
• Fjern luft fra ernæringssettet ved å fylle settet med sondemat før den tilkobles
sonden. Pass på at du ikke fyller helt ut til tuppen for å forhindre at sondemat
kommer i gjengene til ENFit konnektoren. Dette kan tørke og føre til at
ernæringssettet og sonden blir vanskelig å løsne fra hverandre etter mating.
• Legemiddel gis alltid i ﬂytende form om dette er mulig. Noen tabletter kan
knuses og oppløses 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 tablettter samtidig kan lett føre til at sonden tetter seg.
• Avslutt måltidet ved ubehag eller smerter. Ta kontakt med lege.

hevelse sårhet eller smerte. Spør helsepersonell om råd hvis det oppstår
problemer.
• De tre første dagene etter anleggelsen må sonden og huden rundt stoma vaskes
med sterilt NaCl 0,9 %. Bruk tupfere til rengjøringen. Etter tre dager vaskes
sonden og huden rundt stoma med mild såpe og vann. Bruk gjerne vattpinner,
og en myk, lofri klut for å lette rengjøringen.
• Bruk følgende teknikk når du rengjør: Start rengjøringen nærmest sonden, og
deretter rengjøre utover med sirkulære bevegelser. Sonden og den ytre
stoppelaten bør beveges slik at du kommer til, og får rengjort alle områder rundt
sonden. Tørk til slutt forsiktig hele området med en lofri klut.
• Kontroller om sonden ligger passe stramt. Det bør være ca. 2-3 mm avstand
mellom huden og den ytre stoppeplaten. Stoppeplaten kan reguleres når
stomikanalen er etablert, ca. 2-4 uker etter anleggelse.
• Det er anbefalt å stenge klemmen mellom måltidene, når sonden ikke er i bruk.
Bytt posisjon på klemmen daglig for å forhindre skade på sonden.
• Roter sonden 360 grader en gang i uken.
• Dusj kan gjennomføres, men det anbefales ikke å bade før stomikanalen er
fullstendig etablert og tilhelet. Hør med sykehuset hva de anbefaler.
• Husk daglig munnstell.

Tett sonde
• Koble en ENFit sprøyte fylt med 10-20 ml lunket vann til PEG sonden.
• Trekk forsiktig tilbake stempelet (bort fra sonden), og deretter press ned
stemplet i sprøyten slik at det skapes trykk/turbulens.
• Gjenta forrige steg hvis sonden fortsatt er tilstoppet. Trykk-pause teknikk som
beskrevet, vil løse opp de ﬂeste tilstopninger. Hvis ikke dette går, må lege eller
sykepleier kontaktes.
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