
FARRELL™ Valve
- lukket ventilsystem
Fjerner overskydende luft fra ventriklen 
ved indgift af sondeernæring

Korrekt opsætning af 
FARRELL Valve System
• Luk både den hvide 1 og den blå 2 

klemme på FARRELL-slangen

• Påmonter ernæringssættet 3 til 
pumpen som sædvanlig 

• Sæt madslangen fast på Y-stykket 
på FARRELL-slangen 4

• Åbn den hvide 1 klemme på 
FARRELL-slangen

• Tryk ”fill” på pumpen, og start, indtil 
indholdet er ca. 5-10 cm oppe 
i FARRELL-slangen 5

• Luk den hvide  1  klemme. Åbn derefter 
den blå 2 klemme, og fyld resten af 
madslangen som normalt

• Åbn nu den hvide klemme, og start pumpen

OBS! Ernæringspose og FARRELL-pose skal hænge i samme niveau.
Aspirér for luft inden tilslutning af sondemaden. 

Mylan Denmark ApS • Borupvang 1 • 2750 Ballerup
Tlf.: 44 52 88 88 • Fax: 44 52 88 99 • www.mylan.dk

Varenr. 44-4100 pakke a 30 poser

For yderligere information kontakt 
kundeservice på telefon: 44 52 88 88
eller e-mail: bestil@mylan.com

FARRELL Valve System er medicinsk udstyr. 
Læs altid brugsanvisningen inden brug. 
Kontakt din læge/sygeplejerske, hvis du er i tvivl
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Hvad er FARRELL?
FARRELL Valve er et lukket system, der fungerer som ventil for overskydende luft 
ved sondeernæring givet på pumpe. På den måde mindskes oppustethed og sure 
opstød hos patienten, da den overskydende luft siver ud gennem ventilen.

Hvordan virker FARRELL?
FARRELL virker ved hjælp af et hydrostatisk tryk, som gør, at sondemaden 
opsamles i FARRELL-posen, hvis trykket i ventriklen er stort. Og når den 
overskydende luft er blevet evakueret gennem ventilen i posen, løber sondemaden 
tilbage i ventriklen.

Hvordan skal jeg give medicin?

• Brug port tæt på sonden.

• Stop pumpen.

• Luk den blå klemme samt evt. klemme på selve sonden.

• Sæt sprøjten til den ledige port.

• Skyl med vand.

• Indgiv lægemidlet.

• Skyl efter med vand.

• Åbn begge klemmer, og fortsæt evt. madindgiften.

Bemærk, at volumen i FARRELL-slangen er 9,6 ml – og 3,2 ml 
fra Y-stykket til FARRELL-slange.

Opsætning af FARRELL-posen 
– tjek guide på bagsiden
• Aspirér luften fra ventriklen med en sprøjte.

• FARRELL-posen og ernæringsposen skal hænge i niveau.

• FARRELL Y-stykket skal være placeret under patientens ventrikel.

FARRELL Valve 
produktbeskrivelse
1.  FARRELL-pose - 1 str. 

2.  Udluftningsventil

3.  Markering af ml

4.  ENFit-connectorer

5.  Til ophæng

6.  Reguleringsklemme (hvid)

7.  Klemmeskrue (blå)

Hvem kan have 
gavn af FARRELL?
Patienter, som

• har langsom ventrikeltømning

• har tendens til kvalme/opkastning under madindgift

• har tendens til sure opstød

• har tendens til oppustethed

• sluger meget luft, fx under CPAP-behandling

• lider af recidiverende aspirationspneumonier.

FARRELL Valve
• fungerer som ventil for overskydende luft og ernæring

• sikrer rette indtag af medicin og ernæring

• reducerer smerte og ubehag hos patienten

• udligner ernæringsindtaget ved langsom mavetømning

• holder i 24 timer

• kan anvendes til neonatale, børn og voksne.

OBS!
• Pumpen alarmerer ikke for stop, når FARRELL-posen 

er sat til.

• Den blå ventil på FARRELL-posen må ikke blive våd 
– sker det, skal en ny pose tages i brug.
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