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MINE MIC G-OPLYSNINGER DU HAR FÅET ANLAGT EN MIC G-SONDE

Af forskellige årsager er nogle mennesker ikke i stand til at 
spise/drikke selv eller kan ikke spise/drikke tilstrækkeligt 
til at dække det daglige ernæringsbehov. Du har nu fået 
en gastrostomi, en lille, kunstig åbning til mavesækken 
(stoma), så du kan få den nødvendige ernæring, væske 
og medicin gennem en Mic G-sonde.

I denne brochure kan du se, hvordan du skal bruge og 
passe din nye Mic G-sonde.

Bemærk: Mic G fås både med 1 og 2 porte – i denne bro-
chure gennemgår vi Mic G med 2 porte. Proceduren for 
Mic G med 1 port er den samme.

Når du kommer hjem fra hospitalet
Vi anbefaler, at du eller hjemmeplejen ringer til vores 
kundeservice på tlf.: 44 52 88 88 og bestiller en ekstra  
Mic G-sonde. Skulle der opstå problemer med den sonde, 
du har i brug, er det en god idé at have en ekstra liggende, 
så du hurtigt og let kan skifte sonde og holde dit stoma 
åbent.

Brugertips
Du har mulighed for senere at få skiftet din Mic G-sonde 
til en Mic-Key-knapsonde. Med en Mic-Key er du fri for 
konstant at have en ernæringsslange hængende på mave- 
skindet. Det kan du læse mere om på mic-key.dk.

For hjælp og vejledning
Hvis du eller hjemmeplejen har spørgsmål vedrørende 
Mic G-sonden, er I velkomne til at kontakte vores key account 
manager/sygeplejerske på tlf.: 44 52 88 88. 

For bestilling 
Hvis du vil bestille en ny sonde/andet tilbehør,  kontakt da 
vores kundeservice på tlf.: 44 52 88 88.

Placér den selvklæbende mærkat fra Mic G-emballagen med varenummer og batchnummer her, og skriv 
udskiftningsdatoen ved siden af mærkaten:

* Hvis det er noteret i skemaet, at din Mic G er anlagt direkte, gælder følgende: 
Hvis ballonen springer inden for de første 4 uger, eller hvis 2 af knapperne på din direkte anlagte Mic G falder af inden 
for de første 2 uger, skal du ringe til din kontaktperson på hospitalsafdelingen.

Navn:

Mic G er anlagt dato:

Hospital:

Afdeling: 

Kontaktperson:

Telefonnummer:

Første indgift af mad/medicin kan ske dato:                             Klokken:

Mic G-størrelse, Fr.:

Udvendig fikseringsplade ligger ved nr. (cm):

Egne notater:

 

Er Mic G direkte anlagt?*:       Ja                  Nej

Vand i ballon, ml:

Stempel:
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DIREKTE ANLAGT MIC G

Dette afsnit er kun relevant for dig, hvis din Mic G 
er direkte anlagt. Du kan se i skemaet ”Mine Mic G- 
oplysninger” på side 2, om din Mic G er direkte anlagt. 

En direkte anlagt Mic G er placeret mellem 3 runde låse. 
Låsene består af en lille udvendig ”knap”, der er forbun-
det med en tråd til et indvendigt ”anker”. På den måde 
holder låsene din mavesæk fast til bugvæggen, imens
mavesæk og bugvæg vokser sammen og stomaet 
(kanalen omkring mavesonden) heler. 

Almindeligvis tager det et par uger for mavesækken at 
vokse fast til bugvæggen. Trådene opløses af sig selv 
inden for 2-5 uger, og den udvendige knap falder af. 
De små indvendige ankre kommer ud med afføringen. 
Det er helt normalt.

Der går normalt 4-6 uger, før stomaet er fuldstændig 
helet.

KOM GODT I GANG MED MIC G

Inden du tager sondemad første gang, skal du forsigtigt 
sprøjte 20 ml lunkent vand igennem sonden. Åbn den 
ene port, og tilslut sprøjten. Hvis vandet løber fint 
igennem, uden du føler ubehag, kan du begynde 
at tage sondeernæring efter sygehusets/diætistens 
anvisninger.  

Hvis der er lagt et stykke gaze under Mic G-sonden, 
kan det fjernes dagen efter anlæggelsen. 

Følg i øvrigt sygehusets instrukser. 

 

SÅDAN PASSER DU DIN DIREKTE ANLAGTE 
MIC G 

Hver dag 
• Vask huden omkring Mic G og de 3 knapper med  
 lunkent vand og mild sæbe. Skyl efter, og tør huden  
 grundigt.
• Rens huden under knapperne med en vatpind, skyl og  
 tør godt efter. Obs! Drej aldrig knapperne.
• Det er helt normalt at være lidt øm de første dage, men 
 hold øje med tegn på infektion. Hvis det siver fra sto- 
 maet, eller der er rødme, hævelse eller ømhed, skal du 
 kontakte den hospitalsafdeling, som har anlagt din Mic G.
• Drej Mic G-sonden forsigtigt en omgang for at undgå,  
 at Mic G ”gror fast” i stomaet. Tryk eventuelt 
 forsigtigt sonden en smule ind, når du drejer den.
• Du bør undgå gaze under sonden, medmindre
 det siver fra stomaet, så huden ikke er tør.

GODE RÅD
• Trådene på de 3 knapper opløses af sig selv og falder af 
 inden for 2-5 uger. Hvis du ønsker det, kan du even- 
 tuelt selv fjerne knapperne, når der er gået 2-3 uger. 
 Løft forsigtigt knapperne, og klip trådene over.
• Hvis mere end 1 knap falder af inden for de første 2  
 uger, skal du ringe til din kontaktperson på sygehuset.
• Hvis ballonen springer eller Mic G falder ud inden  
 for de første 4 uger, skal du straks ringe til din 
 kontaktperson på sygehuset. Forsøg ikke selv at  
 sætte sonden i igen. 
• Hvis din Mic G falder ud efter 4 uger, skal du hurtigst  
 muligt få sat en ny i. Nu kan du evt. selv gøre det.
• Har du ikke en ny sonde, så hold den gamle på plads  
 med et stykke plaster, indtil du har skaffet en ny Mic G.

Hver uge
• Kontroller vandmængden i ballonen, og skift vandet  
 ud med 5 ml friskt vand fra vandhanen eller sterilt  
 vand. Vær opmærksom på, at sprøjten skal drejes ind  
 i ballonporten for at åbne ventilen, når du skal tømme  
 og fylde vand/sterilt vand i ballonen.
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FAKTA OM MIC G

KEND DIN MIC G 

Mic G er fremstillet af 100 % ren medicinsk silikone og 
indeholder hverken ftalater eller latex.

3 TYDELIGT MÆRKEDE PORTE

Mic G er forsynet med 3 indgangsporte:

• 2 porte mærket “Gastric” kan bruges til indgift 
 af både mad og medicin.
• Én til påfyldning/tømning af vand i ballonen, som  
 holder Mic G fast på indersiden af mavesækken  
 (BAL). 

Hold altid ENFit-studsen fri for mad- og medicinrester 
efter brug. Tip: En tandbørste er god til at rense i 
“Gastric” portene. 

Husk altid at sætte proppen på, når du er færdig med 
indgiften.

Ernæringsport 
med prop

Ballonport til 
tømning/påfyldning 
af vand (BAL)

Indvendig silikoneballon 
som skal fyldes 
med vand

Gennemsigtig 
silikonesonde

Centimeter- 
markering

Udvendig 
fikseringsplade 
af silikone

Ernæringsport
med prop
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MAD, VÆSKE OG MEDICIN GENNEM MIC G

MAD GENNEM MIC G MEDICIN GENNEM MIC G

Sådan gør du:
Fyld en stor sprøjte med ENFit med 10-20 ml vand fra 
vandhanen. Drej sprøjten på en af Gastric-portene og 
aspirer på sprøjten – dette gøres ved at trække stemplet 
tilbage i sprøjten. Skyl derefter med vand. 
Tryk stemplet ned for at kontrollere, at vandet kan løbe
frit ind. Hvis du mærker modstand, når du sprøjter
vandet ind, kan sonden være tilstoppet. Prøv da at  
trække stemplet tilbage igen, indtil du kan se mave-
indholdet i sprøjten – det er som regel gult eller klart.
Forsøg så at sprøjte indholdet i sprøjten ind endnu en 
gang. Hvis sonden er stoppet til, se side 17.

Sondemad med sprøjte
Drej sprøjten i en af portene, som er mærket Gastric, og 
tryk stemplet langsomt ned, så maden kan løbe ind 
i mavesækken gennem sonden. Det tager normalt 
omkring 20 minutter at give et måltid mad på denne 
måde, men tiden kan variere fra person til person.

Sondemad med pumpe
Fyld ernæringssættet med sondemad. Sæt ernærings- 
sættet på Gastric-porten. Indstil pumpen, og start måltidet.

Start forsigtigt med sondeernæringen, og følg de 
anbefalinger, du har fået fra diætisten eller hospitalet.

Husk at gennemskylle Mic G med ca. 20 ml vand fra 
vandhanen, når du har afsluttet måltidet.

Hvis du er sengeliggende, bør du hæve hovedgærdet
mindst 45 grader, inden du starter måltidet, for at
undgå kvalme og opkastning. Stop måltidet, hvis du 
føler smerte eller ubehag.

Hvis du ikke bruger din sonde dagligt, anbefales det, 
at du skyller den igennem med 30 ml vand 2 gange 
om dagen.

Din medicin gives gennem en af portene, som er mærket 
Gastric. 

Den medicin, du indtager gennem Mic G, bør være i flyd-
ende form, f.eks. mikstur eller dråber. Hvis du har brug 
for medicin, der kun findes som tabletter eller kapsler, må 
du spørge lægen eller apotekspersonalet, om tabletterne 
kan knuses eller kapslerne må åbnes og blandes i rigeligt 
vand. 

Tyktflydende medicin og knust medicin blandet op med 
vand kan tilstoppe din Mic G. Skyl derfor altid sonden 
grundigt med vand bagefter ved hjælp af sprøjten. 

Medmindre lægen har ordineret det, må du ikke blande 
medicin i sondemaden.

Hvis du har brug for flere slags medicin, skal du tage 
dem én ad gangen, medmindre lægen har fortalt, at de 
kan tages samtidig. Skyl sonden med 5 ml vand efter 
hver indgift. Når du samtidigt har givet alle dine
medicintyper, afslutter du med at skylle efter med 
mindst 10 ml vand.

FØR MÅLTIDET SELVE MÅLTIDET 

EFTER MÅLTIDET 

TIP! TIP! 
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PASNING AF MIC G

SÅDAN PASSER DU DIN MIC G Du behøver blot at følge nogle få enkle rutiner for at passe 
godt på din Mic G.

Vandmængde, Mic G
Tjek sondestørrelsen på ballonporten, og påfyld den 
mængde vand, der er angivet i skemaet til højre.

Hold øje med vandmængden
Notér hver uge, hvor meget vand du fylder i ballonen. 
Hvis ballonen taber vand fra uge til uge, er det måske 
ved at være på tide at skifte til en ny sonde. 

HVER DAG

EN GANG OM UGEN

Kontrollér vandmængden, 
og skift vand i ballonen ved 
at sætte en lille sprøjte 
i ballonporten (BAL) og 
trække alt vandet ud. Hold 
øje med vandmængden, se 
side 13. 

Fyld sprøjten med friskt 
vand fra vandhanen, og 
fyld det i ballonen gennem 
ballonporten (BAL). 
Se anbefalet vandmængde 
på side 13.

Sådan gør du:

• Vask huden rundt om stomaet og under fikserings-
 pladen med sæbe og vand mindst en gang om dagen.
• Tør huden grundigt.
• Drej sonden en hel omgang.
• Hold altid ENFit-studsen ren og fri for sonde-
 madrester. Brug eventuelt en tandbørste til 
 rengøringen.

Se rengøringsvejledning side 19 

Skift vand i ballonen – sådan gør du:

GODE RÅD
• Vælg en fast ugedag til kontrol af vandmæng-  
 den i ballonen, så er det nemmere at huske. 

• Brug evt. en tandbørste til rengøring af den
  indvendige del af ENFit-porten.

HUSK
• Ballonporten (BAL) må kun bruges til vand, når 
 du skal tømme/fylde ballonen. Du må aldrig 
 give mad og medicin gennem ballonporten.

• Fyld ikke mere vand i ballonen end vist i skemaet  
 eller som angivet af lægen på side 1 i forbindelse  
 med operationen.

1. 2. 

12 Fr

14 Fr

16 Fr

18 Fr

20 Fr

22 Fr

24 Fr

30 Fr

min. 3 ml - maks. 5 ml

min. 3 ml - maks. 5 ml

min. 3 ml - maks. 5 ml

min. 7 ml - maks. 10 ml

min. 7 ml - maks. 10 ml

min. 7 ml - maks. 10 ml

min. 7 ml - maks. 10 ml

min. 7 ml - maks. 10 ml

Ydre diameter Vandmængde i ballon
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SÅDAN SKIFTER DU MIC G

Tag den nye Mic G ud af pakken. Riv en af de små, 
selvklæbende mærkater med vare- og batchnummer 

af pakken, og klæb mærkaten ind på side 2 i denne 
brochure. 

HVOR LÆNGE HOLDER MIC G?

Din Mic G kan holde i 1-6 måneder. 
Holdbarheden varierer alt efter mængden af mavesyre,
medicinforbrug, typen af sondemad samt antallet
af træk og lignende, du udsætter din mavesonde for.

Går din Mic G i stykker inden for den første måned, 
beder vi dig ringe til vores kundeservice på 
tlf.: 44 52 88 88.

Fyld 3-5 ml vand i ballonen 
på den nye Mic G for at 
tjekke, om den er tæt, og 
tøm ballonen igen.

Sæt den nye Mic G ind –
med et konstant tryk. Det 
er helt normalt at mærke
                   lidt modstand.

Sæt en sprøjte i ballon-
porten, som er mærket 
BAL.

Fyld ballonen med den 
mængde vand, som hos-
pitalet har anbefalet på 
side 2, eller se side 13. 

Tøm ballonen for vand ved 
at trække stemplet tilbage.

Tag Mic G-sonden ud. Hold 
en hånd på maven, og træk 
sonden ud med et konstant 
træk. Det er helt normalt at 
mærke lidt modstand.

Træk let i sonden, indtil der 
mærkes modstand, og skub 
derefter fikseringspladen 
ned i niveau med huden.

GODE RÅD
Det er en god idé altid at have en ekstra Mic G 
hjemme, så du er klar til at skifte sonde, hvis det 
skulle blive nødvendigt. Er uheldet ude, og du ikke 
har en ekstra Mic G, må du lade den gamle sidde i,  
indtil du kan få fat på en ny. Sæt eventuelt et plas-
ter over for at holde den på plads. 

Når din stomikanal er helet (efter 6 uger), kan du 
eventuelt få Mic G skiftet ud med en lille, diskret 
Mic-Key knap uden fastmonteret slange. Et skift til 
Mic-Key kan foretages i hjemmet. 
Læs om Mic-Key på mic-key.dk.

INFO
Vi anbefaler, at en nyanlagt sonde tidligst fjernes 
efter 12 uger, hvis den ikke er i brug. Husk, at sonden 
skal skylles igennem med 30 ml vand hver dag. 

GODE RÅD
Inden du sætter sonden i 
stomaet:
• Træk fikseringspladen op og 
 ned ad sonden et par gange.
• Sørg for, at fikseringspladen
 sidder et godt stykke oppe 
 på sonden, når du sætter 
 den i stomaet.
• Smør eventuelt stomaet med 
 en vandopløselig gel, men 
 brug aldrig oliebaserede 
 cremer/geler, da de opløser 
 silikonen!.
• Undgå at spænde i maven.

1. 

5. 

2. 

6. 

3. 

7. 

4. 
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SPØRGSMÅL OG SVAR

• Afbryd måltidet.
• Indgiv maden langsommere, eventuelt i mindre
 portioner. Spørg din diætist til råds.
• Sæt dig i en mere lodret stilling.
• Kontrollér, at sondemaden ikke er for gammel.
• Ubehaget kan skyldes restvolumen, som er den  
  mængde væske og sondemad, der kan være tilbage 
 i  din mavesæk cirka 4 timer efter et måltid. 
 Mavesækken bliver ikke altid tømt helt, og restvolu- 
 men kan variere afhængigt af din kropstilling, dit  
 aktivitetsniveau m.m.  Tjek, om der er restvolumen 
 ved  at sætte en stor sprøjte på en af portene (Gastric)
 og  trække stemplet tilbage. Er der restvolumen, vil det 
 komme til syne i sprøjten. Sprøjt det tilbage i mave- 
 sækken igen, da det indeholder vigtige salte og   
 næringsstoffer. 

 Genoptag måltidet, hvis restvolumen er mindre end  
 ved første kontrol.
 
 Har du svært ved at komme af med luft i maven, kan  
 du anvende en Farrell dekomprimeringspose. 
 Kontakt os for yderligere oplysninger.

Tilføj 1-2 ml ekstra vand i ballonen gennem BAL-porten. • Du kan mindske risikoen for, at sonden stopper til ved  
 at gennemskylle den med vand fra vandhanen, hver 
   gang du  tager mad eller medicin. Skyl både før og efter.  
  Brug 10-20 ml vand. Hvis du får kontinuerlig ernæring  
 via pumpe, bør du skylle sonden 3 gange om dagen.
• Hvis sonden alligevel stopper til, kan du prøve at skylle 
   den igennem med cola eller danskvand. Du kan med 
 fordel bruge en lille sprøjte for at øge trykket, når du 
 skyller sonden.
 Hvis det ikke lykkes at opløse madresterne, kan du tage 
   Mic G ud af stomaet og presse madresterne ud af  
 sonden.

Den lave pH i mavesækken kan efter kort tids brug give 
silikoneballonen en mørk farve. Det har normalt ingen 
betydning for ballonens funktion.Skift din Mic G ud med en ny. Hvis du ikke har en ny 

liggende, må du lade den defekte Mic G sidde i stomaet. 
Sæt et plaster over, så sonden ikke glider ud. Skift hurtigst 
muligt til en ny Mic G.

• Rødme eller ømhed i huden omkring stomaet kan 
 skyldes, at maveindholdet lækker omkring stomaet,  
 fordi den udvendige fikseringsplade ikke sidder tæt  
 nok til huden. Træk pladen på plads.
• Hold huden rundt om stomaet ren og tør. Smør 
 eventuelt huden med Pantothenol salve, Pantothenol  
 creme eller Levertransalve fra apoteket.
• Kontakt lægen, hvis: 
 – stomaet bliver ved med at være rødt og ømt
 – stomaet lugter
 – huden omkring stomaet er hævet
 – du har feber

• Obs! Hvis det bløder mere end en ganske lille smule,  
 eller det ser ud til, at der er blod i maveindholdet, bør  
 du straks kontakte lægen.

• Sørg for, at membranen i ballonporten (BAL) er ren.  
 Sommetider sætter der sig spildt sondemad eller andet  
 fast der. 
• Rens indersiden af ventilen med en fugtig vatpind, og  
 sæt  derefter sprøjten i ballonporten (BAL). Prøv at  
 trække  stemplet tilbage igen.
• Hvis det stadig er svært at få vandet ud af ballonen,  
 er der måske opstået et vakuum i ballonen. Det kan  
  ophæves ved at fylde 1 ml ekstra vand i ballonen og  
 trække stemplet på sprøjten tilbage. Fjern derefter den  
 ekstra milliliter vand fra ballonen igen.

Hvis du ved dit ugentlige tjek opdager, at ballonen har 
tabt vand, kan det være tegn på, at ballonen er slidt. 
Fyld ballonen igen, og hold nøje øje med den, eller udskift 
din Mic G.

Når et sår heler, og defekter i huden skal udfyldes, 
dannes der nyt væv, såkaldt granulationsvæv. Hos nogle 
sondebrugere løber denne proces løbsk, så der rundt om 
stomaet dannes “ekstra hud” og små, røde blærer.
Det er ikke farligt, men kan være generende, da det kan 
væske og bløde lidt, så huden bliver irriteret. Kontakt 
lægen, som kan vurdere, om det skal behandles.

?

? ?

... du får smerter, kvalme eller kaster 
op, når du får sondemad?

... det siver fra stomaet? ... sonden er stoppet til?
... der dannes “ekstra hud” 
omkring stomaet?

?
?

?

?

?

?

Medmindre du har nedsat immunforsvar, der er infektion 
omkring dit stoma, eller det siver fra stomaet, kan du 
sagtens bade i havet, svømmehal, pool og badekar.

... du gerne vil i vandet??

... ballonen er mørkfarvet?

... ballonen er sprunget?

... huden omkring stomaet er rød 
og irriteret?

Du kan slippe af med luften ved at åbne ”studsen” på 
Mic G-sonden og lade den stå åben, indtil du ikke længere 
føler ubehag. Undgå at gøre det lige efter et måltid, da 
maden så vil løbe ud. 

Farrell dekomprimeringspose kan anvendes. 
Kontakt os for yderligere oplysninger.

? ... du har luft i maven?

... du ikke kan tømme ballonen?

... ballonen ikke kan holde vand?

Når du har en Mic G-sonde, kan der hen ad vejen dukke 
spørgsmål op. Her har vi samlet en række af de mest 
almindelige spørgsmål og svar. 

Hvad gør du, hvis …
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TILSKUD, PRODUKTOVERSIGT OG BESTILLING

Vejledning i brug og rengøring af ENFit-connector 

Mic G med ENFit
TILSKUD TIL MIC G

Reglerne for tilskud kan ændres løbende. Derfor anbe- 
faler vi, at du taler om de aktuelle muligheder med din 
kommune/sagsbehandler eller det sygehus, du er tilknyttet. 

Du kan bestille Mic G-sonder og tilbehør (se produktoversigt) 
direkte hos Mylan Denmark ApS på tlf.: 44 52 88 88.

For automatisk at få dit tilskud, skal du have en gyldig grøn 
recept, som faxes til Mylan på fax nr.: 44 52 88 98, sendes 
til Mylan Denmark ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup eller 
scannes og e-mailes til info.dk@mylan.com.

En grøn recept er gyldig i 6 måneder. Recepten fornys hos 
din egen læge. 

Bestilling og spørgsmål: 
Kontakt vores kundeservice på tlf.: 44 52 88 88.

Du kan også bestille via e-mail på info.dk@mylan.com

*LV Low Volume

**Ikke lagervare. Du må påregne lidt længere leveringstid.

PRODUKTOVERSIGT, MIC G-VARENUMMER
OG BESTILLING

Her kan du se alle Mic G-størrelser med 2 porte.

Rengør. Efter hvert måltid: Skyl Mic G igennem
med tempereret vand, og rengør nede i
connectorerne – brug evt. en ren tandbørste.

Flere tilslutninger. Undgå at komme i kontakt
med dele, der sidder i den anden port.

Frakobling. Undgå at tvinge delene fra hinanden,
hvis de er klistret sammen. Forsøg at opbløde
connectoren i tempereret sæbevand, fx i en skål.

Tilslut. Sørg for, at sprøjten/madslangen er
korrekt tilsluttet. Undgå at skrue den for stramt
– og STOP, når du mærker modstand.

1.

3. 4.

2.

12 Fr 

14 Fr

16 Fr

18 Fr

20 Fr

22 Fr

24 Fr

30 Fr

12 Fr 

14 Fr

16 Fr

18 Fr

20 Fr

22 Fr

24 Fr

30 Fr

8100-12LV*

8100-14LV*

8100-16LV*

8100-18

8100-20

8100-22**

8100-24**

8100-30**

8110-12LV*

8110-14LV*

8110-16LV*

8110-18

8110-20

8110-22**

8110-24**

8110-30**

3-5 ml 

3-5 ml

3-5 ml

7-10 ml

7-10 ml

7-10 ml

7-10 ml

7-10 ml

3-5 ml 

3-5 ml

3-5 ml

7-10 ml

7-10 ml

7-10 ml

7-10 ml

7-10 ml

Varenummer  Ydre diameter Vandmængde i  
  ballon 

Varenummer  Ydre diameter Vandmængde i  
  ballon 

Her kan du se alle Mic G-størrelser med 1 port.


