
GJ-SONDE
(Gastrisk Jejunalsonde)

SONDE I HUDNIVEAU VED BEHOV  
FOR ERNÆRING OG MEDICIN 
DIREKTE I TYNDTARMEN
VEJLEDNING I KORREKT BRUG OG PLEJE



PRODUKTBESKRIVELSE
Med Mic-Key GJ (Gastrisk Jejunalsonde) i 
hudniveau kan du tage ernæring/medicin direkte i 
tyndtarmen og lukke overskydende luft eller væske 
ud af mavesækken. Se figur nedenfor. 

Mic-Key GJ-sonden anlægges og skiftes på 
sygehuset af en læge. Når sonden skal bruges, 
tilkobles forlængerslange. Sondemad gives via 
pumpe. En sonde af denne type må IKKE drejes.

A Jejunal: Til mad, vand og medicin

B  Bal: Til at tømme og fylde ballon med vand

C Gastric: Til at lukke overskydende luft og

 væske ud af mavesækken

SÅDAN SÆTTES 
 FORLÆNGERSLANGEN I PORTEN
1. Åben proppen fra både Jejunal- og 

Gastricporten.

2. Forlængerslangen monteres i Jejunalporten 
(A), ved at sætte den sorte stregmarkering 
på forlængerslangen ud for den sorte 
stregmarkering på Jejunalporten. Drej 
forlængerslangen ¾ omgang i pilens retning, 
indtil du mærker en let modstand, og undgå at 
dreje forlængerslangen en hel omgang.

3. Forlængerslangen fjernes ved at dreje 
den modsat pilens retning, indtil den sorte 
stregmarkering på forlængerslangen er ud for 
den sorte stregmarkering på Jejunalporten. Tag 
forlængerslangen af, og sæt proppen på porten 
igen.

INDEN DU STARTER DIN 
ERNÆRING GENNEM 
Mic-Key GJ-SONDEN, 
SKAL DU LÆSE DENNE 
VEJLEDNING IGENNEM 
I SIN FULDE LÆNGDE

SÅDAN GIVER DU SONDEMAD 
GENNEM Mic-Key GJ-SONDEN
Vi anbefaler at anvende en ernæringspumpe til 
 indgift af sondemad gennem Jejunalporten. Pumpen 
indgiver ernæringen i en jævn strøm og mindsker 
derfor risikoen for tilstopning af sonden.

1. Vask hænderne med vand og sæbe.

2. Montér forlængerslangen til Jejunalporten.

3. Kontrollér, at klemmen på forlængerslangen  er 
åben.

4. Skyl forsigtigt sonden med ca. 30 ml vand til  
voksne og ca. 10 ml til børn.

5. Tilslut sondemaden efter diætistens/lægens  
ordination.

Gastricport til
mavesæk

Ballon

Mavesæk

Tyndtarm
(Jejunum)

Huller, hvor det, 
der gives på port A, 
kommer ud

Huller, hvor det, der gives
på port C, kommer ud

Jejunalport til 
tyndtarm

Prop

Balport til ballon

A

B

C

Bolus-forlængerslange, 
vinklet med ENFIT
Varenr. 0144-12, 30 cm
Varenr. 0144-24, 60 cm

Bolus-forlængerslange, 
lige med ENFit
Varenr. 0143-12, 30 cm
Varenr. 0143-24, 60 cm

Y-forlængerslange, 
vinklet med ENFit
Varenr. 0141-12, 30 cm
Varenr. 0141-24, 60 cm
Varenr. 0142-02, 5 cm

6. Start ernæringspumpen.

7. Luk klemmen på forlængerslangen, når  
sondeernæringen er færdig.

8. Fjern ernæringssættet.

9. Åbn klemmen på forlængerslangen igen.

10. Gennemskyl både Mic-Key GJ-sonden og 
forlængerslangen grundigt.

11. Fjern forlængerslangen, og sæt proppen på.

Vi anbefaler:
• medicin i flydende form for at undgå tilstopning 

af sonden

• at udskifte forlængerslangen en gang om ugen

•  at skylle Jejunalporten igennem hver 6. time 
med  mindst 30 ml vand til voksne og 10 ml 
til børn. På den måde kan du forebygge, at 
sonden stopper til. Udvis  forsigtighed, og 
kontakt din læge, hvis du mærker  meget 
modstand ved gennemskylningen.

PLEJE AF HUDEN OMKRING  
Mic-Key GJ-SONDE
• Vask med vand og sæbe dagligt samt efter 

behov.

•  Hold huden ren og tør.

•  Hvis huden om sonden er rød og irriteret, 
kan der anvendes en barrierecreme, f.eks. 
Pantothenol salve/creme.

•  Olieholdige cremer og salver må IKKE 
anvendes.

•  Drej ALDRIG Mic-Key GJ-sonden.

KONTROL AF SONDENS BALLON
En gang om ugen kontrolles og skiftes 
 vandmængden i ballonen:

• Sæt sprøjten ind i BAL-porten, samtidig med at 
sonden holdes på plads.

• Træk alt vand ud af ballonen, og kassér det.

• Træk den anbefalede mængde vand op i 
sprøjten, og fyld ballonen.

Vi anbefaler følgende
mængde vand i ballonen:
•  3-5 ml vand til jejunalsonder med en 

længde på 15-22-30 cm.

• 7-10 ml vand til jejunalsonder med en 
længde på 45 cm.

HVAD GØR DU HVIS Mic-Key 
GJ- SONDEN STOPPER TIL?
Prøv først at skylle sonden igennem med  
5-10  ml danskvand. Du kan med fordel bruge 
en 5 ml  sprøjte, når sonden skylles. Hvis du 
føler stor  modstand og ikke kan sprøjte vand 
ind i sonden,  kan det skyldes, at sonden har 
snoet sig og må  rettes ud eller skiftes på 
sygehuset.
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TANDBØRSTE KAN BESTILLES VIA VORES 
KUNDESERVICE

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

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

4. Placering. Sæt sprøjten lige ned i connectoren – så gevindet ikke tager skade.  
 Undgå at skrue den for stramt – og STOP, når du mærker modstand.

3. Proppen. Sørg for, at proppen slutter tæt: Sæt proppen i, og drej en kvart omgang  
 – så remmen er lige. Er remmen skæv, kan det medføre lækage. Drej modsat, når  
 proppen skal løsnes for rengøring.

HOLD ALTID GOD 
HYGIEJNE, NÅR 
FORLÆNGERSLANGEN 
MED ENFit TILKOBLES 
Mic-Key GJ-SONDEN

Prop 
fejlplaceret

Skæv indføring

Prop 
rigtigt

placeret

Lige indføring

Brug evt. en tandbørste 
til at holde 
connectorerne rene.



*kan bestilles gratis hos vores kundeservice på tlf.: 44 52 88 88

TILBEHØR TIL  
Mic-Key GJ

ENClean
ENClean-børste til rengøring af 
ENFit-connector

Varenr.     

003   Sælges enkeltvis

FARRELL Valve
Dekomprimeringspose, som fjerner 
overskydende luft fra ventriklen.

Varenr.  

44-4100 Pakke a 30 stk.

SÅDAN PASSER DU
DIN Mic-Key GJ-SONDE

Rigtigt

Forkert

Forkert

Rigtigt

✔x

✔x

Kontakt Ingen kontakt

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

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

HOLD ALTID 
CONNECTORERNE PÅ 
FORLÆNGERSLANGEN 
RENE

ALT TILBEHØR KAN 
BESTILLES VIA VORES 
KUNDESERVICE

Sprøjter med ENFit
Sprøjter med ENFit – 6 forskellige 
størrelser.

Varenr.   

SYR-01S       1 ml sprøjte i pakke a 100 stk.
SYR-03S       3 ml sprøjte i pakke a 100 stk.
SYR-05S       5 ml sprøjte i pakke a 100 stk.
SYR-10S    10 ml sprøjte i pakke a 100 stk.
SYR-20S  20 ml sprøjte i pakke a 80 stk.
SYR-60S  60 ml sprøjte i pakke a 60 stk.



Mylan Denmark ApS
Borupvang 1  
2750 Ballerup
Tlf.: 44 52 88 88    |   Fax: 44 52 88 98
www.mic-key.dk
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Dette produkt er medicinsk udstyr. Læs altid brugsanvisningen inden brug.
Kontakt din læge/sygeplejerske, hvis du er i tvivl.

UDFYLDES AF AFDELINGEN

Fr. størrelse:

Mic-Key GJ-længde:

Jejunal-længde:

Antal ml vand i ballonen:

Sygehusets stempel og navn på afdeling:


