
Mic-Key® Quick guide

Gør tingene klar, så det hele er inden for
rækkevidde. Og husk rene hænder.

1. Sprøjt 5 ml vand i ballonen på den nye 
 Mic- Key, og tjek, at den holder tæt.

2. Tag en alm. 5- 10 ml sprøjte, og træk det   
 gamle vand ud af ballonen på den gamle   
 Mic- Key. Ballonen skal være helt tømt.

3. Træk langsomt den gamle sonde ud.

4. Dup eller tør forsigtigt rundt om stomaet.

5. Smør evt. lidt vandbaseret gel på den nye  
 Mic- Key, og sæt den på plads i stomaet.   
 Den er lettere at styre, hvis du tager fat 
 lige over ballonen.

6. Tag en sprøje, og fyld ballonen med det   
 antal ml vand, som du har fået besked på.

7. Husk altid at have en ekstra Mic- Key på lager.

Sådan ser en anlagt Mic- Key ud.

Når du skal skifte 
Mic-Key

Borupvang 1, 2750 Ballerup, Tlf. 44 52 88 88, Fax 44 52 88 98,
info.dk@mylan.com, www.mic-key.dk
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Sådan kommer du 
godt i gang med din 
Mic-Key-sonde.

Se mere på 
www.mic-key.dk

KONTAKT OS

Har du spørgsmål, er du
altid velkommen til at
kontakte os.

Mylan kundeservice:
Tlf.: 44 52 88 88

Læs mere på www.mic- key.dk

Mic-Key anlagt d.

Anlagt direkte Ja  Nej

Mic-Key-størrelse:

Udvendig fikseringsplade ligger ved:             cm

Vand i ballon:               ml

Første indgift af mad/medicin d.            kl.

Stamoplysninger



Tre knapper holder Mic-Key´en på plads

Mic-Key-sæt

Direkte anlagt 
Mic- Key-sonde

Skift fra pladesonde til 
Mic- Key

En direkte anlagt Mic- Key bliver holdt på plads 
af 3 udvendige “knapper”, der er forbundet med 
en tråd til et indvendigt anker i mavesækken. 
På den måde holder knapperne din mavesæk 
fast til bugvæggen, mens kanalen heler.
Trådene opløses af sig selv 2 til 5 uger efter
anlæggelsen.

Vær obs de første 14 dage
1.  Vask dagligt huden omkring Mic- Key samt
 de 3 ”knapper”.

2.  Hold huden tør, og vær opmærksom på tegn  
 på infektion, fx rødme, varme, hævelse og  
 ømhed.

3. Drej dagligt Mic- Key-knappen for at sikre,
 at den ikke sidder fast.

OBS! Drej aldrig på knapperne. Falder 2 af
knapperne af inden for 14 dage efter
anlæggelsen, skal du kontakte sygehuset.

Du er kommet hjem fra sygehuset, hvor din
pladesonde er skiftet ud med en Mic- Key-
ballonsonde – også kaldet en knapsonde.
Du kan nu fremover selv pleje og skifte Mic- Key.

1.  Sørg for en god hygiejne omkring Mic- Key,
 og undgå at lægge gaze under sonden.

2.  Kontrollér og skift vandet i ballonen en
 gang om ugen.

3.  Drej Mic- Key-sonden en gang dagligt, så
 den ikke gror fast. 

Vedligeholdelse af Mic- Key og tilbehør
Det er vigtigt med daglig hygiejne af både
sonde samt forlængerslanger og sprøjter for at
sikre en optimal levetid på produkterne samt
mindske risikoen for infektion.

Du skal nu påmontere forlængerslange ved 
måltid/væske/medicin.

1.  Vask forlængerslanger og sprøjter i lunkent 
 vand, tilsat lidt opvaskemiddel. Skyl dem 
 efterfølgende godt igennem, tør dem, og 
 opbevar dem i en tætsluttende boks.

2.  Du må aldrig koge eller skolde disse
 produkter, da det ødelægger dem.

3.  Brug evt. en tandbørste til rengøring nede
 i connectorerne.

Du kan give mad med sprøjte eller pumpe.

1.  Sæt en forlængerslange på Mic- Key, og
 skyl igennem med 20 ml vand før indgift.

2.  Giv den aftalte mængde mad og medicin.
 Skyl altid igennem igen.

3.  Giver du mad på sprøjte, er det en god idé
 at tørre spidsen af sprøjten af, inden du
 drejer den på, da sondemad er meget klistret.

4.  Drej kun sprøjten eller madslangen, til du
 mærker, at den har fat i forlængerslangen
 – overspænder du, kan “kraven” knække.

Sådan giver du mad 
med Mic- Key

Pleje af Mic-Key


