
Brugsanvisning
Rx Only: Receptpligtig: Iht. gældende lov i USA må denne anordning kun sælges af eller på 
ordinering af læger.

Sættet indeholder:
1 stk. MIC-KEY* gastrostomi-ernæringssonde (g-sonde med lav profil) (fig. 2)

• Ballonventil (fig. 2-A) • Skaft (fig. 2-E)
• Ernæringsventildæksel (fig. 2-B) • Ballonmanchet (fig. 2-F)
• Ernærings- og medicinventil (fig. 2-C) • Ballon (fig. 2-G)
• Grundlinjeflig (fig. 2-D) • Ballonspids (fig. 2-H)

1 stk. 6 ml luerslip-sprøjte
1 stk. 35 ml sprøjte med kateterspids
1 stk. MIC-KEY* kontinuert ernæringsindgivelsesforlænger med SECUR-LOK* vinkelstuds, 

strømté og klemme 12 (dvs. forlænger med vinkelstuds (fig. 3))
• Prop til ernæringsstuds (fig. 3-I) • Prop til medicinstuds (fig. 3-L)
• Ernæringsstuds (fig. 3-J) • SECUR-LOK* vinkel (fig. 3-M)
• Medicinstuds (fig. 3-K)

1 stk. MIC-KEY* bolusernæringsindgivelsesforlænger med kateterspids, lige SECUR-LOK* 
studs og klemme 12 (dvs. bolusforlænger (fig. 4))
• Bolusernæringsstuds (fig. 4-N) • SECUR-LOK* studs (fig. 4-0)

4 stk. Gazetamponer
Medfølger ikke: Stomamåler (fig. 1)

 Forsigtig: HALYARD* MIC-KEY* gastrostomi-ernæringssonde med lav profil passer kun til 
medfølgende bolus- og vinkelforlængere.

Beskrivelse
HALYARD* MIC-KEY* gastrostomi-ernæringssonde (fig. 2) er beregnet til indgivelse af 
enteralernæring og medicin direkte i maven og til gastrisk dekomprimering.

 Advarsel: Anordningen er kun beregnet til indgivelse af enteralernæring og 
medicin. Udvis forsigtighed, fordi fittings på åndedræts-, drivgas-, uretral- og 
urinnær-, lemmanchetinflations-, neuroaksial-, og intravaskulære og subkutane 
anordninger indebærer risiko for ikke at blive samlet ordentligt.

Indikationer
HALYARD* MIC-KEY* gastrostomi-ernæringssonder med lav profil er indikeret til patienter, som 
behøver ernæring i lang tid og ikke tåler oral indtagelse, som har lav aspirationsrisiko, som skal 
have gastrisk dekomprimering og medicinindgivelse direkte i maven.

Kontraindikationer
Kontraindikationer for anlæggelse af gastrostomi-ernæringssonde med lav profil omfatter, men 
ikke kun, ascites, interponeret kolon, portal hypertension, peritonitis og sygelig fedme.

 Advarsel
Denne anordning bør aldrig hverken genanvendes, rengøres til genbrug, eller 
resteriliseres. Genanvendelse, rengøring til genbrug og resterilisering kan 1) forringe 
anordningens kendte biokompabilitetsegenskaber, 2) anrette strukturel skade på 
anordningen, 3) medføre at anordningen ikke virker som tilsigtet, og 4) forårsage 
risiko for kontaminering og påførsel af smitsomme sygdomme, der resulterer i skade, 
sygdom eller dødsfald for patienten.

Komplikationer
 Forsigtig: Emballagen skal ses efter for defekter, inden man åbner den. Sættet bør aldrig 

anvendes, hvis enten emballagen eller den sterile indpakning er defekt.
Følgende komplikationer kan forekomme ved gastrostomiernæringssonder med lav profil:
• Hudnedbrydning • Infektion
• Hypergranulationsvæv • Mave- og tolvfingertarmsår
• Intraperitoneal lækage •  Tryknekrose

Anlæggelse
HALYARD* MIC-KEY* gastrostomi-ernæringssonde med lav profil kan anlægges perkutant med 
fluoroskopi, laparoskopi, eller endoskopi eller som en udskiftning af en eksisterende anordning 
via en etableret stomikanal.

 Advarsel: Man skal udføre gastropeksi til at hæfte maven til den anteriore bugvæg, 
bestemme indføringssted til ernæringsslangen, og dilatere og måle stomikanalen, 
inden anlæggelse påbegyndes aht. patientsikkerhed og -velvære.
Ernæringssondens retentionsballon bør ikke benyttes som gastropeksianordning, 
for ballonen kan ske at springe, så mavesækken ikke bliver hæftet til den anteriore 
bugvæg.
Anlæggelsessted hos spædbørn og børn bør anbringes højt på store kurvatur for at 
forhindre okklusion af pylorus, når ballonen fyldes.

Benytter man en forkert størrelse MIC-KEY*, kan det forårsage nekrose, omgroet 
holderplade-syndrom (BBS) og hypergranulationsvæv.

Stomamåling
 Forsigtig: Det er selvsagt meget vigtigt for patientens sikkerhed og velvære at benytte  

den korrekte størrelse MIC-KEY*. Mål patientens stomikanal med stomamåleren (fig. 1).  
MIC-KEY*-skaft (fig. 2-E) og stomakanal skal have samme længde. MIC-KEY* i forkert størrelse 
kan forårsage nekrose, omgroet holdeplade-syndrom og hypergranulationsvæv.
1. Smør vandopløseligt smøremiddel på stomamålerspidsen (fig. 1).

 Forsigtig: Der bør hverken bruges mineralsk olie eller vaseline.
2. Før stomamåleren over guidewiren, gennem stomaet og ind i maven. 

 Forsigtig: Der må ikke bruges magt.
3. Fyld 5 ml vand i luerslip-sprøjten, og sæt den i ballonstudsen (fig. 2-A). Tryk sprøjtestemplet 

ind og fyld ballonen.
4. Træk forsigtigt måleren tilbage, så ballonen sidder ind mod ventrikelvæggen.
5. Skyd plastskiven ned på abdomen og aflæs målet oven over skriven.
6. Læg 4–5 mm til dette mål til sikring af korrekt længde og pasning i alle stillinger. Notér det 

endelige mål ned.
7. Tøm vandet af ballonen med en slipspidssprøjte.
8. Tag stomamåleren ud.
9. Før dato, partinummer, og cm skaftlængde (fig. 2-E) i journalen.

Ballonafprøvning
1. Skaf den relevante størrelse MIC-KEY* gastrostomi-ernæringssonde, tag den ud af 

emballagen, og se den efter for defekter.
2. Fyld ballonen med den medfølgende 6 ml luerslip-sprøjte med den passende mængde sterilt 

eller destilleret vand i ballonstudsen (fig. 2-A).
 Forsigtig: Der bør hverken benyttes luft eller fysiologisk saltvand.

Vi henviser til nedenstående skema over fyldningsmængde efter sonde Charrière størrelse. 
Skema 1: Ballonfyldning

Størrelse Anbefalet mængde Maksimum mængde

12 Ch 3 ml 5 ml
14 Ch 5 ml 10 ml
16 Ch 5 ml 10 ml
18 Ch 5 ml 10 ml
20 Ch 5 ml 10 ml
24 Ch 5 ml 10 ml

3. Tag spøjten ud, og afprøv, om ballonen er tæt ved at klemme forsigtigt på den. Se efter om 
ballonen er velformet. Det kan man gøre den ved at rulle den forsigtigt mellem fingrene. Sæt 
sprøjten i igen, og tøm vandet af ballonen.

4. Smør ballonspidsen (fig. 2-H) med vandopløseligt smøremiddel.
 Forsigtig: Der bør aldrig benyttes hverken mineralsk olie eller vaseline.

Anlæggelse af MIC-KEY*
1. Den relevante MIC-KEY* gastrostomi-ernæringssonde med lav profil klargøres som anvist i 

afsnit “Ballonafprøvning” herover.
2. Før ballonspidsen (fig. 2-H) frem over guidewiren, igennem stomakanalen og ind i maven.
3. Verificér at slangen er i maven, og tag (dersom benyttet) endoskopet ud, og ligeså 

guidewiren og (dersom benyttet) afskrælskappen.
4. Sørg for, at grundlinjefligen (fig. 2-D) flugter med huden.
5. Fyld sterilt eller destilleret vand i ballonen med 6 ml luerslip-sprøjten, jvf. mængdeopgivelse i 

ballonfyldningsskemaet (skema 1).
 Forsigtig: Ballonen på størrelse 12 Ch sonder må højest påfyldes 5 ml. Der må ikke 

injiceres kontrastmiddel i ballonen. Der bør hverken benyttes luft eller saltvand til opfyldning. 
 Forsigtig: Ballonen på størrelse 14 Ch og tykkere sonder må højest påfyldes 10 ml. Der 

må ikke injiceres kontrastmiddel i ballonen. Der bør hverken benyttes luft eller saltvand til 
opfyldning.

6. Rens væske- og smøremiddelrester af ernæringssonde og stoma.

Bolus- og vinkelforlænger
1. Vinkel- (fig. 3) og bolusforlængerne (fig. 4) er beregnet til gastrisk ernæringsindgivelse og 

gastrisk dekomprimering.
2. Åbn ernæringsventildækslet (fig. 2-B).
3. Sæt enten vinkel- (fig. 3-M) eller bolus- (fig. 4-O) forlængeren i, idet tap og not rettes ind 

efter den sorte streg på henholdsvis forlængerstik og MIC-KEY* ernæringsstuds (fig. 2-C).
4. Man låser dem sammen ved at trykke stikket (fig. 3-M eller 4-O) ind og dreje det HØJRE OM 

til man kan mærke let modstand (ca. ¼ omgang). 
 Forsigtig: Stikket må ALDRIG drejes forbi stoppet.
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5. Forlængeren tages af igen ved at dreje den VENSTRE OM så de sorte streger på den og på 
MIC-KEY* retter ind og trække den ud; derpå skal ernæringsventildækslet sættes på 
MIC-KEY*.

Verificér MIC-KEY* position og fri passage
1. Med forlænger (fig. 3 eller 4) påsat sætter man nu sprøjten med kateterspids i 

ernæringsstudsen på forlængeren (fig. 3-J eller 4-N) med 10 ml vand i.
2. Aspirér maveindhold. Og kommer der maveindhold i sprøjten, betyder det, at 

ernæringssonden sidder rigtigt i maven.
3. Skyl med 10 ml vand. Se efter lækage omkring stomaet. Hvis der er lækage, skal det efterses, 

om ballonen er fyldt korrekt. Kontrollér ligeledes Ch-størrelse, stomilængde og anlæggelse. 
Korrekt anlæggelse kan bekræftes ved røntgen. MIC-KEY* har en røntgenfast stribe på 
ernæringssonden. 

 Forsigtig: Der må ikke fyldes kontrastmiddel i ballonen.
4. Indgivelse af ernæring må først påbegyndes, når fri passage og korrekt anlæggelse er 

bekræftet, og i henhold til lægens anvisninger.

Fjernelse af MIC-KEY*
1. Find ud af, om denne type sonde kan udskiftes med patienten i sengen.
2. Saml alle instrumenter og forbrugsvarer sammen, vask hænderne med aseptisk teknik, og 

tag rene, pudderfri handsker på.
3. Drej sonden en hel omgang til konstatering af at den bevæger sig frit og let.
4. Sæt luerslip-sprøjten i ballonstudsen (Fig 2-A) med fast hånd, og træk al væsken ud af 

ballonen.
5. Hold kontra på abdomen, og træk ernæringssonden ud med både forsigtighed og fast hånd. 

Bemærk: Hvis man mærker modstand, smøres sonde og stoma med vandopløseligt 
smøremiddel. Skub og drej ernæringssonden samtidigt. Manipulér forsigtigt ernæringssonden 
fri. Og hvis man ikke kan få den ud, skal ballonen fyldes igen med korrekt mængde vand, og 
lægen informeres. 

 Forsigtig: Ernæringssonder må aldrig fjernes med magt. 
 Advarsel: Forsøg aldrig på at skifte ernæringssonder, medmindre De har fået 

undervisning i det af en læge eller anden kvalificeret plejer.

Sondeudskiftning
1. Rens huden omkring stomaet og lad den lufttørre.
2. Mål stomilængden med HALYARD* stomamåleren (fig. 1).
3. Skaf den relevante størrelse MIC-KEY* gastrostomi-ernæringssonde og gør den klar som 

anvist i afsnit “Ballonafprøvning”.
4. Smør ballonspidsen (fig. 2-H) med vandopløseligt smøremiddel og før forsigtigt MIC-KEY* 

gennem stomaet og ind i maven.
5. Sørg for, at grundlinjefligen (fig. 2-D) flugter med huden.
6. Fyld sterilt eller destilleret vand i ballonen med 6 ml luerslip-sprøjten, jvf. mængdeopgivelse i 

fyldningsskemaet (skema 1).
 Forsigtig: Ballonen på 12 Ch sonder må højest påfyldes 5 ml. Der må ikke injiceres 

kontrastmiddel i ballonen. Der bør hverken benyttes luft eller saltvand til opfyldning. 
 Forsigtig: Ballonen på 14 Ch og tykkere sonder må højest påfyldes 10 ml. Der må ikke 

injiceres kontrastmiddel i ballonen. Der bør hverken benyttes luft eller saltvand til opfyldning.
7. Rens væske- og smøremiddelrester af ernæringssonde og stoma.
8. Verificér at ernæringssonden sidder rigtigt som anvist i afsnit “Verificér MIC-KEY* position og 

fri passage” ovenfor.

Indgivelse af ernæring
1. Tag proppen af ernæringsstudsen på forlængeren (fig. 3-I).
2. Indgives der med sprøjte, sættes kateterspidssprøjten i bolusernæringsstudsen (fig. 4-N). 

Tryk den i med fast hånd og drej den ¼ omgang til korrekt samling.
3. Indgives der med poseernæring, skal pose og slange først udluftes. Slangen sættes i 

ernæringsstudsen (fig. 3-J) på vinkelforlængeren. Tryk den i med fast hånd og drej den ¼ 
omgang til korrekt samling.

4. Indstil flowraten til passende indgivelse.
5. Ved endt indgivelse skal MIC-KEY* skylles med 20 ml vand gennem forlængeren til sonden er 

ren.
6. Tag vinkel- hhv. bolusforlængeren af og sæt ernæringsventildækslet (fig. 2-B) på MIC-KEY* 

igen.
7. Vask forlængeren og kateterspidssprøjten hhv. ernæringsposen i varmt sæbevand, skyl og tør 

grundigt til sidst.
8. Dersom ernæring indgives kontinuerligt med pumpe, skal MIC-KEY* skylles med 10 – 20 ml 

vand hver sjette time.

Dekomprimering
1. Dekomprimering kan foretages både med bolus- og vinkelforlænger.
2. Sæt enten bolus- (fig. 4) eller vinkel- (fig. 3) forlængeren på MIC-KEY* (fig. 2).
3. Bruger man vinkelforlænger, tager man proppen (fig. 3-I) af ernæringsstudsen og tømmer 

maveindholdet ud i en beholder.
4. Påfølgende dekomprimering skal MIC-KEY* skylles med 20 ml varmt vand gennem 

forlængeren.

5. Tag forlængeren af og sæt ernæringsventildækslet (fig. 2-B) på MIC-KEY* igen.

Indgivelse af medicin
 Forsigtig: Man skal altid rådføre sig med lægen forud for indgivelse af medicin via sonden.

Benyt så vidt muligt flydende medicin og spørg apotekeren, om det er forsvarligt at knuse 
medicin i fast form til opblanding i vand. Dersom forsvarligt, pulveriseres medicinen og opløses i 
vand til indgivelse via forlængeren (fig. 3 eller fig. 4).

 Forsigtig: Enterisk overtrukne medikamenter bør aldrig blive knust, og medicin bør aldrig 
blandes i sondemad.
Skyl forlængeren med den foreskrevne mængde vand med en sprøjte med kateterspids.

 Advarsel: Ballonen må aldrig påfyldes medicin.

Retningslinjer for at holde fri passage i MIC-KEY*
Følgende retningslinjer gælder korrekt skylning, så tilstopning undgås og fri passage opretholdes 
i sonden.
•  Forsigtig: Skylning bør altid foregå via forlængere. Bruger man en sprøjte i 

ernæringsventilen, kan det skade kontraventilen og forårsage lækage.
• Ernæringssonden skal skylles med vand dels hver 4–6 time ved kontinuerlig 

ernæringstilførsel, dels hver gang ernæringstilførsel bliver afbrudt, dels altid før og efter evt. 
ophold i ernæringstilførsel, og altid hver 8. time, når sonden ikke er i brug.

• Sonden skal ligeledes altid skylles både før og efter medicinindgivelse og indimellem 
indgivelse af flere typer medicin, således at mad og medicin ikke går i forbindelse med 
hinanden og evt. forårsager tilstopning.

• Benyt så vidt muligt flydende medicin og spørg apotekeren, om det er forsvarligt at knuse 
medicin i fast form til opblanding i vand. Dersom forsvarligt, pulveriseres medicinen og 
opløses i varmt vand til indgivelse via forlængeren.

•  Forsigtig: Enterisk overtrukne medikamenter bør aldrig blive knust, og medicin 
bør aldrig blandes i sondemad. Man bør ikke benytte syrlige væsker, såsom frugtsaft og 
sodavand, til skylning via forlængere, fordi syre forbinder sig med proteiner i maden og kan 
faktisk afstedkomme tilstopning.

Alm. retningslinjer for skylning
• Brug postevand ved stuetemperatur til sondeskylning, og evt. sterilt vand, ifald 

postevandskvaliteten anses for uegnet. Vandmængden beror på patientens tilstand, kliniske 
forhold, og sondetype, men gennemsnitligt 10–50 ml til voksne og 3–5 ml til spædbørn. 
Dehydreringsstand kan også indgå i bestemmelse af vandmængden til skylning. I mange 
tilfælde kan forøget skyllemængde gøre det ud for supplerende intravenøs væsketilførsel. 
Men til spædbørn og til patienter med nyreinsufficiens eller anden væskerestriktion bør 
skyllemængden holdes på minimum til opretholdelse af fri passage.

•  Forsigtig: Man bør aldrig lægge for mange kræfter i sondeskylning, for så risikerer man 
at anrette huller i sonden med deraf følgende skade på stomikanalen.

• Før klokkeslæt og skyllevandsmængde i patientens journal, så alle plejere kan følge 
patientens tilstand mere nøjagtigt.

Daglig pleje og vedligeholdelse 

Tilse patienten Forhør, om patienten har smerte, trykken eller ubehag.

Inspicér stomaet Se patienten efter for tegn på infektion, såsom rødmen, 
irritation, ødem, hævelse, ømhed, hedning, udslæt, og pus- 
eller maveindholdsudflod.
Se ligeledes efter tegn på tryknekrose, hudnedbrydning, og 
hypergranuleret væv.

Rengør stomastedet Med varmt vand og mild sæbe.
Vask i cirkelbevægelse fra sonden og udefter.
Rengør suturer, grundlinjefligen (fig. 2-D), og evt. 
stabiliseringsanordninger med en vatpind.
Skyl grundigt og tør forsvarlig tørt.

Inspicér MIC-KEY* Se sonden efter for defekter, såsom skader, tilstopning og 
misfarvning.

Rengør MIC-KEY* Med varmt vand og mild sæbe; pas på ikke at trække i hhv. 
manipulere sonden for meget. 
Skyl grundigt og tør helt tør.

Efterse 
grundlinjefligen

Se efter, at grundlinjefligen (fig. 2-D) sidder 2–3 mm over 
huden.

Skyl sonden Ernæringssonden skal skylles med vand hver 4.–6. time ved 
kontinuerlig ernæringstilførsel, hver gang ernæringstilførsel 
bliver afbrudt, og altid hver 8. time, når sonden ikke er i brug.
Se sonden efter for maveindholdsrester og skyl den.
Skyl sonden både før og efter medicinindgivelse.
Sonden bør aldrig skylles med syrlige væsker, såsom frugtsaft 
og sodavand.



Vedligeholdelse af ballonen
Efterse vandmængden i ballonen een gang om ugen:
• Sæt en luerslip-sprøjte i ballonventilen (fig. 2-A) og træk vandet ud, mens sonden holdes på 

plads. Den udtrukne mængde i sprøjten skal naturligvis svare til den, vi anbefaler, hhv. den, 
der er ordineret i patientjournalen. Mangler der vand, skal det udtrukne vand fyldes i ballonen 
igen og derpå efterfyldes til korrekt mængde. Vær opmærksom på, at der kan forekomme 
maveindholdslækage omkring sonden, mens den tømmes og er tømt. Notér vandmængde, 
(evt.) efterfyldningsmængde, dato og klokkeslæt i journalen.

• Proceduren skal gentages efter 10 – 20 minutter. Ballonen er utæt, hvis den så har mistet 
væske, og så skal sonden skiftes. Springer ballonen, skal den selvfølgelig skiftes. Er ballonen 
tom eller sprunget kan det bevirke, at sonden går løs hhv. flytter sig. Sæt sonden fast med 
tape, og gå frem iht. hospitalsprotokollen eller indhent anvisning hos lægen. 

 Forsigtig: Ballonen skal fyldes med sterilt eller destilleret vand, aldrig med luft eller 
saltvand. Saltvand kan danne krystaller, der stopper ballonventilen, og luft kan sive ud, så 
ballonen falder sammen. Sørg altid for, at fylde den korrekte mængde vand i ballonen, for 
overfyldning kan nedsætte ballonens holdbarhed, og for lidt vand bevirker, at sonden ikke 
holdes rigtigt på plads.

Sondetilstopning
Sondetilstopning skyldes som regel:
• Dårlig skylleteknik
• Manglende skylning efter måling af maveindholdsrester
• Forkert indgivelse af medicin
• Pillestumper
• Tungtflydende medikamenter
• Tykt sondemad, såsom koncentreret og beriget sondemad, der ofte er tyktflydende, og derfor 

giver større risiko for tilstopning
• Sondemadkontaminering der medfører koagulering
• Mave- og tarmindhold, der trænger op i sonden
• Overfyldning af ballonen

Fjernelse af sondetilstopning
1. Sæt en sprøjte med kateterspids fyldt med varmt vand i den givne forlængerstuds og træk 

forsigtigt stemplet tilbage og tryk det derpå ned igen til at løsne tilstoppelsen.
2. Er sonden fortsat tilstoppet, gentages pkt. 1. De fleste tilstopninger kan fjernes med skiftevis, 

men forsigtig, sprøjtesugning og -tryk.
3. Hvis det ikke lykkes, skal man rådføre sig med lægen. 

 Forsigtig: Man bør aldrig benytte frugtsaft, sodavand, kødmørner eller chymotrypsin, da 
disse faktisk kan danne tilstopning og komplikationer hos visse patienter. 
Kan tilstopning ikke fjernes, skal sonden selvsagt skiftes. 

 Forsigtig: Stik aldrig fremmedlegemer igennem sonden.

Lukning af dæksel over ernærings- og medicinventil
Hvis ernæringsventildækslet (fig. 2-B) bliver svært at lukke eller springer op af sig selv, så:
1. Se ernæringsventilen efter for sondemadansamlinger.
2. Smør dækselspidsen med vand. Så bliver den lettere at sætte på ventilen (fig. 2-C).

Ballonholdbarhed
Hvor lang tid ballonen kan holde kan ikke forudsiges. Silikoneballoner holder almindeligvis i  
1–8 måneder, men det beror selvsagt på diverse forhold, såsom medicintyper, vandmængde 
påfyldt ballonen, maveindholdets ph-værdi, vedligeholdelse af sonden, osv.

Nærmere oplysninger fås i USA på tlf. 1-844-425-9273, og på halyardhealth.com.

Følgende pjecer fås ved henvendelse til enten nærmeste forhandler eller vor kundeservice: “A 
Guide to Proper Care” (plejevejledning) og “A Stoma Site and Enteral Feeding Tube Troubleshooting 
Guide” (fejlfindingsanvisning til stoma og enteralernæringssonde).

Ikke fremstillet med DEHP blødgøringsmiddel.
ReceptpligtigDiameeter Pikkus



1

2 B

H

F
E

G

A

D

C

4

O

N3 I

M

J

LK



Brugsanvisning 
Rx Only: Receptpligtig: Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til 
salg af eller på ordinering af en læge.

Beskrivelse
HALYARD* MIC-KEY* gastrostomi-ernæringssonden (fig. 1) og 
bolusernæringssonden (fig. 2) er beregnet til tilførsel af enteral ernæring og 
medicin direkte i maven og/eller til mavetømning. 

Indikationer for anvendelse
HALYARD* MIC-KEY* gastrostomi-/bolusernæringssonden er indiceret til 
anvendelse til patienter, som har behov for langvarig ernæringstilførsel, ikke 
kan tolerere oral ernæringstilførsel, har lav risiko for aspiration, har behov for 
mavetømning og/eller medicintilførsel direkte i maven.

Kontradikationer
Kontraindikationer for anlæggelse af en gastrostomisonde omfatter, men er 
ikke begrænset til ascites, interponeret kolon, portal hypertension, peritonitis 
og sygelig fedme.

Advarsel
Denne medicinske anordning må ikke genanvendes, rengøres til 
genbrug eller resteriliseres. Genanvendelse, rengøring til genbrug eller 
resterilisering kan 1) forringe de kendte karakteristika vedrørende 
biokompatibilitet ved anordningen, 2) kompromittere anordningens 
funktion, 3) medføre at anordningen ikke virker som tilsigtet eller 
4) forårsage risiko for kontaminering og medføre overførsel af 
smittefarlige sygdomme, der resulterer i skade på patienten, sygdom 
eller dødsfald.

Komplikationer
Følgende komplikationer kan være forbundet med enhver form for gastrostomi-
ernæringssonde med lav profil:
• Nedbrydelse af huden • Infektion
• Hypergranulationsvæv • Mave- eller duodenalsår
• Intraperitoneal lækage •  Tryknekrose
BEMÆRK: Kontrollér, at emballagen er intakt. Må ikke anvendes, hvis emballagen 
er beskadiget, eller den sterile indpakning er defekt.

Anlæggelse
HALYARD* MIC-KEY* gastrostomi-/bolusernæringssonder kan anlægges 
perkutant under fluoroskopisk eller endoskopisk kontrol eller som en udskiftning 
af en eksisterende anordning vha. en etableret stomikanal. 

 FORSIGTIG: DER SKAL UDFØRES GASTROPEKSI FOR AT FASTHÆFTE 
MAVESÆKKEN TIL DEN ANTERIORE BUGVÆG, INDFØRINGSSTEDET TIL 
ERNÆRINGSSONDEN SKAL IDENTIFICERES, OG STOMIKANALEN SKAL 
DILATERES, INDEN SONDEINDFØRINGEN PÅBEGYNDES FOR AT SIKRE 
PATIENTENS SIKKERHED OG KOMFORT. 

 FORSIGTIG: RETENTIONSBALLONEN TIL ERNÆRINGSSONDEN MÅ IKKE 
ANVENDES TIL GASTROPEKSI. BALLONEN KAN SPRINGE, SÅ MAVEN IKKE 
FASTHÆFTES TIL DEN ANTERIORE BUGVÆG.

 Advarsel: Indføringsstedet hos spædbørn og børn bør være højt 
på store kurvatur for at forhindre okklusion af pylorus, når ballonen 
fyldes.

Klargøring af sonde
1. Vælg den korrekte størrelse gastrostomisonde, tag den ud af emballagen, og 

se den efter for skade.
2. Fyld ballonen ved hjælp af en luer slip-sprøjte gennem ballonporten (fig. 1 

C og 2 C) med sterilt eller destilleret vand.
•  Fyld ballonen med 3-5 ml sterilt eller destilleret vand, når det drejer sig om 

små sonder, der er mærket med LV efter katalognummeret.
•  Fyld ballonen med 7-10 ml sterilt eller destilleret vand, når det drejer sig 

om standardsonder.
3. Tag sprøjten ud, og afprøv, om ballonen er tæt ved at klemme forsigtigt 

på den. Se ballonen efter visuelt for at kontrollere, at den er symmetrisk 
Ballonen kan gøres symmetrisk ved at rulle den forsigtigt mellem fingrene. 
Sæt sprøjten i igen, og tøm alt vandet ud af ballonen.

4. Smør sondespidsen med et vandopløseligt smøremiddel. Der må ikke bruges 
mineralolie. Der må ikke bruges vaseline.

Anvisning i anlæggelse med røntgen
1. Få patienten til at ligge på ryggen.
2. Klargør og bedøv patienten i henhold den kliniske protokol.
3. Kontrollér, at leverens venstre lap ikke er over fundus eller maven.
4. Identificér leverens mediale kant ved CT-scanning eller ultralyd.
5. Der kan indgives glucagon 0,5-1,0 mg intravenøst for at formindske gastrisk 

peristaltik.

 FORSIGTIG: LÆS BRUGSANVISNINGEN TIL GLUCAGON ANGÅENDE DEN 
INTRAVENØSE INJEKTIONSHASTIGHED OG ERKLÆRINGER VEDRØRENDE 
ANVENDELSE TIL INSULIN-AFHÆNGIGE PATIENTER.

6. Insufflér maven med luft ved hjælp af et nasogastrisk kateter, normalt 
500-1000 ml, eller til der er opnået tilstrækkelig distention. Det er ofte 
nødvendigt at fortsætte luftinsuffleringen under indgrebet, især når der 
foretages nålepunktur og kanaldilatation, for at holde maven udvidet, så 
ventrikelvæggen sidder imod den anteriore bugvæg.

7. Vælg et indgangssted til kateteret i regionen under venstre ribben, helst over 
det laterale aspekt eller lateralt for musculus rectus abdominis (Obs! arteria 
epigastrica superior går langs det mediale aspekt af rectus) og direkte over 
maven hen mod den store kurvatur. Vælg ved hjælp af fluoroskopi et sted, 
der muliggør så direkte en lodret kanylebane som muligt. Få en lateralt 
billede på tværs af bordet forud for anlæggelse af gastrostomi, når der er 
mistanke om interponeret kolon eller tyndtarm anteriort for maven.
BEMÆRK: Der kan indgives PO/NG-kontrastmiddel aftenen før, eller der kan 
indgives lavement forud for anlæggelse for at sløre colon transversum.

8. Klargør og afdæk i henhold til hospitalsprotokollen.

Anlæggelse af gastropeksi
 FORSIGTIG: DET ANBEFALES AT UDFØRE GASTROPEKSI TRE STEDER I 

EN TREKANTKONFIGURATION FOR AT SIKRE, AT VENTRIKELVÆGGEN SIDDER 
FAST PÅ DEN ANTERIORE BUGVÆG.

1. Sæt et mærke på huden ved sondens indføringssted. Definér 
gastropeksimønstret ved at anbringe tre hudmærker med lige stor afstand 
fra sondens indføringssted og i en trekantskonfiguration. 

 ADVARSEL: Der skal være tilstrækkelig afstand mellem 
indføringsstedet og gastropeksiplaceringen til at forhindre 
sammenstød mellem T-fastgørelsesanordningen og den fyldte 
ballon.

2. Lokalbedøv punkturstederne med 1 % lidokain, og indgiv lokalbedøvelse i 
huden og peritoneum.

3. Placér den første T-fastgørelsesanordning, og bekræft intragastrisk position. 
Gentag dette, til alle tre T-fastgørelsesanordninger er sat i de tre hjørner af 
trekanten.

4. Fastgør maven til den anteriore bugvæg, og færdiggør indgrebet.

Oprettelse af stomikanalen
1. Stomikanalen skal oprettes, mens maven stadigvæk er insuffleret og sidder 

mod bugvæggen. Identificér punkturstedet midt i gastropeksimønstret. 
Bekræft ved hjælp af fluoroskopi, at stedet ligger over den distale del af 
maven under ribbenskurvaturen og over colon transversum.

 FORSIGTIG: UNDGÅ ARTERIA EPIGASTRICA, DER GÅR VED
OVERGANGEN MELLEM DE MEDIALE TO TREDJEDELE OG DEN LATERALE 
TREDJEDEL AF RECTUSMUSKLEN.

 ADVARSEL: Pas på ikke at føre punkturnålen for dybt ind, så 
punktur af den posteriore ventrikelvæg, pancreas, venstre nyre, 
aorta og milt undgås.

2. Bedøv punkturstedet med lokalindsprøjtning af 1 % lidokain ned til den 
peritoneale flade.

3. Indfør en 0,038” kompatibel introducerkanyle i midten af 
gastropeksimønstret og ind i mavesækken.
BEMÆRK: Til anlæggelse af gastrostomisonder er den bedste indføringsvinkel 
en ret vinkel på hudoverfladen. Kanylen skal rettes direkte mod pylorus, hvis 
konvertering til PEGJ-sonde forventes.

4. Brug fluoroskopisk visualisering til verificering af korrekt kanyleplacering 
Som hjælp til verificering kan der desuden sættes en vandfyldt sprøjte i 
kanylemuffen og suges luft fra mavesækken.
BEMÆRK: Der kan injiceres kontrastmiddel, når der kommer luft ud, for at 
visualisere ventrikelfolder og bekræfte positionen.

5. Før en guidewire med J-formet spids, op til 0,038”, gennem kanylen og ind i 
maven. Bekræft position.

6. Fjern introducerkanylen, og lad guidewiren med J-formet spids blive på 
plads; skal bortskaffes i henhold til hospitalsprotokollen. 

Dilatation
1. Lav en lille hudincision med et skalpelblad nr. 11; hudincisionen skal går 

langs med guidewiren og ned gennem det subkutane væv og fascien på 
bugmuskulaturen. 

2. Før en dilatator frem over guidewiren, og dilatér stomikanalen til den 
ønskede størrelse.

3. Fjern dilatatoren fra guidewiren, og lad guidewiren blive på plads.

Sondeanlæggelse
BEMÆRK: Der kan anvendes en aftrækkelig sheath for at lette fremføringen af 
sonden gennem stomikanalen.

1. Vælg den korrekte gastrostomi-ernæringssonde, og gør den klar som anvist i 
afsnittet “Klargøring af sonde” ovenfor.

2. Før den distale ende af sonden over guidewiren, gennem stomikanalen og 
ind i maven.

3. Kontrollér, at sonden er i maven, fjern guidewiren eller den aftrækkelige 
sheath, hvis en sådan anvendes, og fyld ballonen.

4. Fyld ballonen ved hjælp af luer slip-sprøjten.
• Den lille ballonstørrelse skal påfyldes 3-5 ml sterilt eller destilleret vand. 
•  Standardballonstørrelsen skal påfyldes 7-10 ml sterilt eller destilleret 

vand.
 FORSIGTIG: DER MÅ HØJST FYLDES 7 ML I EN LILLE BALLON. DER

MÅ IKKE BRUGES LUFT. DER MÅ IKKE INJICERES KONTRASTMIDDEL I 
BALLONEN.

 FORSIGTIG: DER MÅ HØJST FYLDES 15 ML I EN STANDARDBALLON. 
DER MÅ IKKE BRUGES LUFT. DER MÅ IKKE INJICERES KONTRASTMIDDEL I 
BALLONEN.

5. Træk forsigtigt sonden op og væk fra abdomen, så ballonen får kontakt med 
indersiden af ventrikelvæggen. 

6. Rens resterende væske eller smøremiddel af sonde og stoma.
7. Skyd forsigtigt SECUR-LOK* ringen til ca. 1-2 mm over huden. 

Kontrol af sondeposition og fri passage i sonden
1. Sæt en sprøjte med kateterspids med 10 ml vand i ernæringsporten. Aspirér 

maveindholdet. Når det er konstateret, at der kommer luft eller maveindhold 
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gennem sonden, skylles sonden.
2. Se efter, om der er fugt omkring stomaet. Hvis der er tegn på 

ventrikellækage, kontrolleres sondens position og SECUR-LOK* ringens 
placering. Tilføj væske efter behov i trin på 1-2 ml. Ballonkapaciteten som 
angivet ovenfor må ikke overskrides.

3. Ernæring må først påbegyndes, når fri passage og korrekt anlæggelse er 
bekræftet og i henhold til lægens anvisninger.

Forslag til endoskopisk anlæggelse
1. Udfør rutinemæssig oesophagogastroduodenoskopi. Når indgrebet 

er færdigt, og der ikke er fundet abnormiteter, der kan udgøre en 
kontraindikation for anlæggelse af sonden, skal patienten lægges på ryggen, 
og maven insuffleres med luft.

2. Gennemlys gennem den anteriore bugvæg for at vælge et gastrostomisted 
uden større kar, viscera og arvæv. Stedet er normalt en tredjedel af afstanden 
fra umbilicus til venstre ribbenskurvatur ved medioklavikulærlinjen.

3. Tryk på det tilsigtede indføringssted med en finger. Endoskopisten skal 
tydeligt kunne se den resulterende fordybning i den anteriore overflade af 
ventrikelvæggen.

4. Klargør og afdæk huden ved det udvalgte indføringssted.

Anlæggelse af gastropeksi
 FORSIGTIG: DET ANBEFALES AT UDFØRE GASTROPEKSI TRE STEDER I 

EN TREKANTKONFIGURATION FOR AT SIKRE, AT VENTRIKELVÆGGEN SIDDER 
FAST PÅ DEN ANTERIORE BUGVÆG.

1. Sæt et mærke på huden ved sondens indføringssted. Definér 
gastropeksimønstret ved at anbringe tre hudmærker med lige stor afstand 
fra sondens indføringssted og i en trekantskonfiguration. 

 ADVARSEL: Der skal være tilstrækkelig afstand mellem 
indføringsstedet og gastropeksiplaceringen til at forhindre 
sammenstød mellem T-fastgørelsesanordningen og den fyldte 
ballon.

2. Lokalbedøv punkturstederne med 1 % lidokain, og indgiv lokalbedøvelse i 
huden og peritoneum.

3. Placér den første T-fastgørelsesanordning, og bekræft intragastrisk position. 
Gentag dette, til alle tre T-fastgørelsesanordninger er sat i de tre hjørner af 
trekanten.

4. Fastgør maven til den anteriore bugvæg, og færdiggør indgrebet.

Oprettelse af stomikanalen
1. Stomikanalen skal oprettes, mens maven stadigvæk er insuffleret og sidder 

mod bugvæggen. Identificér punkturstedet midt i gastropeksimønstret. 
Bekræft under endoskopisk kontrol, at stedet ligger hen over den distale del 
af maven under ribbenskurvaturen og over colon transversum.

 FORSIGTIG: UNDGÅ ARTERIA EPIGASTRICA, DER GÅR VED
OVERGANGEN MELLEM DE MEDIALE TO TREDJEDELE OG DEN LATERALE 
TREDJEDEL AF RECTUSMUSKLEN.

 Advarsel: Pas på ikke at føre punkturnålen for dybt ind, så 
punktur af den posteriore ventrikelvæg, pancreas, venstre nyre, 
aorta og milt undgås.

2. Bedøv punkturstedet med lokalindsprøjtning af 1 % lidokain ned til den 
peritoneale flade.

3. Indfør en 0,038” kompatibel introducerkanyle i midten af 
gastropeksimønstret og ind i mavesækken.
BEMÆRK: Til anlæggelse af gastrostomisonder er den bedste indføringsvinkel 
en ret vinkel på hudoverfladen. Kanylen skal rettes direkte mod pylorus, hvis 
konvertering til PEGJ-sonde forventes.

4. Bekræft korrekt kanyleplacering ved hjælp af endoskopisk visualisering. 
Som hjælp til verificering kan der desuden sættes en vandfyldt sprøjte i 
kanylemuffen og suges luft fra mavesækken.

5. Før en guidewire med J-formet spids, op til 0,038”, gennem kanylen og ind i 
maven. Bekræft position.

6. Fjern introducerkanylen, og lad guidewiren med J-formet spids blive på 
plads; skal bortskaffes i henhold til hospitalsprotokollen. 

Dilatation
1. Lav en lille hudincision med et skalpelblad nr. 11; hudincisionen skal går 

langs med guidewiren og ned gennem det subkutane væv og fascien på 
bugmuskulaturen. Når incisionen er lavet, skal instrumentet bortskaffes i 
henhold til hospitalsprotokollen.

2. Før en dilatator frem over guidewiren, og dilatér stomikanalen til den 
ønskede størrelse.

3. Fjern dilatatoren fra guidewiren, og lad guidewiren blive på plads.

Sondeanlæggelse
BEMÆRK: Der kan anvendes en aftrækkelig sheath for at lette fremføringen af 
sonden gennem stomikanalen.

1. Vælg den korrekte gastrostomi-ernæringssonde, og gør den klar som anvist i 
afsnittet “Klargøring af sonde” ovenfor.

2. Før den distale ende af sonden over guidewiren, gennem stomikanalen og 
ind i maven.

3. Kontrollér, at sonden er i maven, fjern endoskopet, fjern guidewiren eller den 
aftrækkelige sheath, hvis en sådan anvendes, og fyld ballonen.

4. Fyld ballonen ved hjælp af luer slip-sprøjten.
• Den lille ballonstørrelse skal påfyldes 3-5 ml sterilt eller destilleret vand. 
• Standardballonstørrelsen skal påfyldes 7-10 ml sterilt eller destilleret vand.

 FORSIGTIG: DER MÅ HØJST FYLDES 7 ML I EN LILLE BALLON. DER
MÅ IKKE BRUGES LUFT. DER MÅ IKKE INJICERES KONTRASTMIDDEL I 
BALLONEN.

 FORSIGTIG: DER MÅ HØJST FYLDES 15 ML I EN STANDARDBALLON.
DER MÅ IKKE BRUGES LUFT. DER MÅ IKKE INJICERES KONTRASTMIDDEL I 
BALLONEN.

5. Træk forsigtigt sonden op og væk fra abdomen, så ballonen får kontakt med 
indersiden af ventrikelvæggen.

6. Rens resterende væske eller smøremiddel af sonde og stoma.
7. Skyd forsigtigt SECUR-LOK* ringen til ca. 1-2 mm over huden.

Kontrol af sondeposition og fri passage i sonden
1. Sæt en sprøjte med kateterspids med 10 ml vand i ernæringsporten. Aspirér 

maveindholdet. Når det er konstateret, at der kommer luft eller maveindhold 
gennem sonden, skylles sonden.

2. Se efter, om der er fugt omkring stomaet. Hvis der er tegn på 
ventrikellækage, kontrolleres sondens position og SECUR-LOK* ringens 
placering. Tilføj væske efter behov i trin på 1-2 ml. Ballonkapaciteten som 

angivet ovenfor må ikke overskrides.
3. Ernæring må først påbegyndes, når fri passage og korrekt anlæggelse er 

bekræftet og i henhold til lægens anvisninger.

Sondefjernelse
1. Find først ud af, om denne sondetype kan udskiftes med patienten i sengen.
2. Saml alt udstyr og tilbehør sammen, vask hænderne med aseptisk teknik, og 

tag rene, pudderfri handsker på.
3. Drej sonden en hel omgang (360 grader) for at sikre, at den bevæger sig frit 

og let.
4. Sæt sprøjten med kateterspids i ballonporten med fast hånd, og træk al 

væsken ud af ballonen.
5. Lav modtryk på abdomen, og fjern sonden ved at trække forsigtigt i den, 

men med fast hånd.
BEMÆRK: Hvis der mærkes modstand, smøres sonde og stoma med et 
vandopløseligt smøremiddel. Skub og drej sonden samtidigt. Manipulér 
forsigtigt sonden fri. Hvis sonden ikke vil komme ud, fyldes ballonen igen med 
den ordinerede mængde vand, og lægen informeres. Sonden må aldrig fjernes 
med magt. 

 ADVARSEL: Forsøg aldrig at skifte en sonde, medmindre De har 
fået undervisning i det af en læge eller sygeplejerske.

Udskiftning af sonde
1. Rens huden omkring stomaet, og lad stedet lufttørre.
2. Vælg den korrekte gastrostomi-ernæringssonde, og gør den klar som anvist i 

afsnittet “Klargøring af sonde” ovenfor.
3. Smør den distale ende af sonden med vandopløseligt smøremiddel, og før 

forsigtigt gastrostomisonden gennem stomaet og ind i maven.
4. Fyld ballonen ved hjælp af luer slip-sprøjten.

• Den lille ballonstørrelse skal påfyldes 3-5 ml sterilt eller destilleret vand. 
• Standardballonstørrelsen skal påfyldes 7-10 ml sterilt eller destilleret vand.

 FORSIGTIG: DER MÅ HØJST FYLDES 7 ML I EN LILLE BALLON. DER
MÅ IKKE BRUGES LUFT. DER MÅ IKKE INJICERES KONTRASTMIDDEL I 
BALLONEN.

 FORSIGTIG: DER MÅ HØJST FYLDES 15 ML I EN STANDARDBALLON.
DER MÅ IKKE BRUGES LUFT. DER MÅ IKKE INJICERES KONTRASTMIDDEL I 
BALLONEN.

5. Træk forsigtigt sonden op og væk fra abdomen, så ballonen får kontakt med 
indersiden af ventrikelvæggen. 

6. Rens resterende væske eller smøremiddel af sonde og stoma.
7. Skyd forsigtigt SECUR-LOK* ringen til ca. 1-2 mm over huden. 
8. Kontrollér, at sonden er korrekt anlagt som anvist i afsnittet “Kontrol af 

sondepositionen” ovenfor.

Indgivelse af medicin
Brug flydende medicin, når det er muligt, og spørg apotekeren, om det er 
forsvarligt at knuse medicin, der er i fast form, og blande den med vand. Hvis 
det er forsvarligt, skal den faste medicin stødes til et fint pulver, og pulveret skal 
opløses i vand, inden det indgives gennem ernæringssonden. Enterisk belagt 
medicin må aldrig knuses eller blandes med sondemad.
Gennemskyl sonden med den foreskrevne mængde vand ved hjælp af en sprøjte 
med kateterspids.

Retningslinjer vedr. åben passage i sonde
Korrekt gennemskylning af sonde er den bedste måde at undgå tilstopning og 
holde fri passage i sonden. Hermed følger anvisning i at undgå tilstopning og 
opretholde fri passage i sonden.
• Gennemskyl ernæringssonden efter hver 4-6 timer ved kontinuerlig 

ernæringstilførsel, når som helst ernæringen afbrydes, før og efter hver 
intermitterende ernæringstilførsel eller mindst hver 8. time, hvis sonden ikke 
anvendes.

• Gennemskyl ernæringssonden før og efter indgivelse af medicin og mellem 
to forskellige slags medicin. Derved forhindres interaktion mellem medicin 
og sondemad og risiko for tilstopning af sonden. 

• Brug flydende medicin, når det er muligt, og spørg apotekeren, om det er 
forsvarligt at knuse medicin, der er i fast form, og blande den med vand. Hvis 
det er forsvarligt, skal den faste medicin stødes til et fint pulver, og pulveret 
skal opløses i varmt vand, inden det indgives gennem ernæringssonden. 
Enterisk belagt medicin må aldrig knuses eller blandes med sondemad.

• Undgå at bruge syreholdige skyllevæsker, såsom tranebærsaft og 
cola, til at gennemskylle ernæringssonden, da syren sammen med 
sondemadproteinerne muligvis kan bidrage til tilstopning af sonden.

Generelle retningslinjer vedr. gennemskylning
• Brug en 30-60 ml sprøjte med kateterspids. Der må ikke bruges mindre 

sprøjter, da det kan øge trykket på sonden med risiko for ruptur på mindre 
sonder.

• Brug vandhanevand med stuetemperatur til gennemskylning af sonden. 
Det kan være hensigtsmæssigt at bruge sterilt vand på steder, hvor der er 
problemer med vandhanevandets kvalitet. Mængden af vand afhænger af 
patientens behov, kliniske forhold og sondetypen, men den gennemsnitlige 
mængde er 10-50 ml for voksne og 3-10 ml for spædbørn. Hydreringsstatus 
har også indflydelse på den mængde, der skal bruges til gennemskylning 
af ernæringssonder. I mange tilfælde kan forøgelse af mængden af vand 
til gennemskylning gøre, at der ikke er behov for supplerende intravenøs 
væske. Til patienter med nyreinsufficiens og andre væskerestriktioner bør 
der imidlertid bruges den mindste mængde vand til gennemskylning, der er 
nødvendig for at opretholde fri passage.

• Der må ikke lægges for mange kræfter i ved gennemskylning af sonden. Hvis 
der trykkes for hårdt, kan sonden blive perforeret, og det kan forårsage skade 
på fordøjelseskanalen.

• Dokumentér klokkeslæt og vandmængde i patientens journal. Derved kan alt 
plejepersonale opfylde patientens behov med større nøjagtighed.

Kontrolliste til daglig pleje og vedligeholdelse
Vurdér patienten
 Se efter, om patienten viser tegn på smerter, tryk eller ubehag.
Vurdér stomistedet

Se patienten efter for tegn på infektion, såsom rødmen, irritation, ødem, 
hævelse, ømhed, varme, udslæt, pusholdig eller gastrointestinal drænage.  
Se patienten efter for tegn på tryknekrose, nedbrydelse af huden og 
hypergranulationsvæv.

Rengør stomistedet
Brug varmt vand og mild sæbe.



Vask med en cirkelbevægelse fra sonden og udad.
Rengør suturer, eksterne bolstre og evt. stabiliseringsanordninger med en 
vatpind.
Skyl grundigt, og tør det helt tørt.

Vurdér sonden
Se sonden efter for evt. abnormiteter, såsom skade, tilstopning eller anomal 
farve.

Rengør ernæringssonden
Brug varmt vand og mild sæbe; pas på ikke at trække for meget i eller 
manipulere for meget med sonden. 
Skyl den grundigt, og tør den helt tør.

Rengør den gastriske port og ballonporten
 Fjern alle rester af sondemad og medicin med en vatpind eller en blød klud.
Drej sonden
 Drej sonden 360 grader plus en kvart omgang hver dag.
Kontrollér placeringen af det eksterne bolster
 Kontrollér, at det eksterne bolster hviler 2-3 mm over huden.
Gennemskyl ernæringssonden

Gennemskyl ernæringssonden med vand ved hjælp af en sprøjte med 
kateterspids eller slip-spids hver 4-6 timer ved kontinuerlig ernæring, 
når som helst ernæringen afbryder eller mindst hver 8. time, hvis sonden 
ikke anvendes. Gennemskyl ernæringssonden efter kontrol af maverester. 
Gennemskyl ernæringssonden før og efter indgivelse af medicin. Undgå 
at bruge syreholdige skyllevæsker, såsom tranebærsaft og cola, til 
gennemskylning af sonder.

Vedligeholdelse af ballonen
Kontrollér vandmængden i ballonen en gang om ugen.
• Sæt en luer slip-sprøjte i ballonfyldningsporten, og træk væsken ud, mens 

sonden holdes på plads. Sammenlign mængden af vand i sprøjten med 
den anbefalede mængde eller mængden, der oprindeligt er ordineret og 
dokumenteret i patientens journal. Hvis mængden er mindre end den 
anbefalede eller ordinerede mængde, skal ballonen fyldes med det vand, 
der blev fjernet fra den, og dernæst påfyldes den mængde, der skal til for at 
bringe ballonvolumen op på den anbefalede eller ordinerede mængde vand. 
Vær opmærksom på, at mens ballonen tømmes, kan der være trængt noget 
maveindhold ud omkring sonden. Dokumentér væskevolumen, mængden af 
ekstra væske der skal fyldes på (hvis det er tilfældet), dato og klokkeslæt.

• Vent 10-20 minutter, og gentag denne kontrol. Ballonen er utæt, hvis den 
har mistet væske, og så skal sonden udskiftes. En tom eller sprunget ballon 
kan bevirke, at sonden går løs eller flytter sig. Hvis ballonen springer, skal 
den udskiftes. Sæt sonden fast i stillingen med tape, følg dernæst hospitalets 
protokol og/eller ring til lægen for at få anvisning i, hvad der skal gøres.
BEMÆRK: Fyld ballonen igen med sterilt eller destilleret vand, ikke med luft 
eller fysiologisk saltvand. Saltvand kan krystallisere og tilstoppe ballonventilen 
eller -lumen, og luft kan sive ud og få ballonen til at falde sammen. Det er 
vigtigt at bruge den anbefalede mængde vand, da for meget vand kan blokere 
lumen eller reducere ballonens levetid, og for lidt vand gør, at sonden ikke 
holdes ordentligt fast.

Sondeokklusion
Sondeokklusion forårsages normalt af:

• Dårlig gennemskylningsteknik
• Manglende gennemskylning efter måling af maverester.
• Forkert indgivelse af medicin.
• Pillefragmenter.
•  Viskøs medicin.
•   Tyk sondemad, såsom koncentreret eller beriget sondemad, der normalt er 

tykkere, så der er større sandsynlighed for, at den blokerer sonderne.
• Sondemadkontaminering der fører til koagulation.
•  Tilbageløb af mave- eller tarmindhold op i sonden. 

Fjernelse af tilstopning af en sonde
1. Kontrollér, at ernæringssonden ikke er bukket eller afklemt.
2. Hvis tilstopningen er synlig over hudoverfladen, skal sonden forsigtigt 

masseres eller klemmes med fingrene, så tilstopningen nedbrydes.
3. Sæt dernæst en sprøjte med kateterspids fyldt med varmt vand i den 

relevante adapter eller sondelumen; træk forsigtigt stemplet tilbage, og tryk 
det dernæst ned, så tilstopningen går løs.

4. Hvis tilstopningen bliver der, gentages anvisningen i punkt 3. Forsigtig 
skiften mellem sugning og sprøjtetryk løsner de fleste blokeringer.

5. Hvis det ikke lykkes, skal lægen kontaktes. Der må ikke anvendes 
tranebærsaft, cola, kødmørner eller chymotrypsin, da de faktisk kan 
forårsage tilstopning og komplikationer hos visse patienter. Hvis 
tilstopningen er modstridig og ikke kan fjernes, skal sonden udskiftes.

Ballonlevetid

Det kan ikke siges nøjagtigt, hvor lang tid balloner kan holde. Silikoneballoner 
holder normalt 1-8 måneder, men det afhænger af flere faktorer. Disse faktorer 
kan omfatte medicintype, vandmængde i ballonen, maveindholdets pH-værdi og 
vedligeholdelse af sonden.

 Advarsel: Udelukkende til enteral ernæring og/eller medicin.

Yderligere oplysninger fås ved at ringe på tlf. 1-844-425-9273 i USA eller slå op 
på vort websted: halyardhealth.com.
Informationspjecer: En vejledning i korrekt pleje (A guide to Proper Care) og en 
fejlfindingsvejledning til stomisteder og enteral ernæringssonder (Stoma Site 
and Enteral Feeding Tube Troubleshooting Guide) fås på anmodning. Kontakt 
nærmeste repræsentant eller vor kundeservice.

Diameter Ballonvolumen Receptpligtig
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BPA

Kun til ordinering: Efter føderal lov (USA) må denne anordning kun 
sælges af eller på ordination af en læge.

Indikationer til brug
AVANOS* Enteral sprøjte med ENFit® kompatibel tilslutning‡ er indikeret 
til brug som dispenser, måleenhed og / eller væskeoverføringsenhed. 
Den bruges til enteralt at levere / fjerne væsker ind i - eller fra 
kroppen. Den er beregnet til at blive brugt i kliniske eller hjemmepleje 
situationer af brugere, der spænder fra klinikere til lægfolk (under tilsyn 
af en kliniker) i alle aldersgrupper.

Advarsler
• For at sikre dosispræcision, ved sprøjtestørrelser på 5mL 

og derunder, skal sprøjtespidsens vold  være væskefri før 
administration til patienten (fig. 1). 

• Autoklaver eller genbrug ikke HALYARD * Enteral sprøjte, da 
dette kan øge risikoen for lækage eller biologisk infektion.

• Sprøjtehætter (hvis brugt) er en kvælningsfare. Opbevares 
utilgængeligt for børn. 

• Modificer ikke sprøjter, da dette kan medføre lækage, 
utilstrækkelig ernæring eller patientskade. 

• Brug ikke sprøjte, hvis sprøjtespidsen er synligt blokeret, 
da dette kan føre til utilstrækkelig ernæring eller 
medicinering. 

• Brug ikke sprøjte, hvis den er skadet, da dette kan føre 
til væske forurening eller utilstrækkelig ernæring / 
medicinering.

• Sterile sprøjter steriliseres ved anvendelse af ethylenoxid. 
Må ikke resteriliseres. 

• For at minimere potentialet for at tippen tilstoppes, bland 
eventuelle tilskud eller tilsætningsstoffer grundigt for at 
opnå ensartet konsistens.

‡ 1mL og 3mL sprøjternes tromledimensioner er mindre end 
specificeret i ISO 80369-3 og kan medføre en øget risiko for 
fejltilslutning til andre medicinske anordninger. 

Kontraindikationer
HALYARD * Enteral sprøjten er beregnet til kun at tilsluttes produkter 
med ENFit® kompatible han-stik‡.
Brug ikke denne enhed med småborings tilslutninger fra andre 
sundhedsanordninger, da det kan have potentiale til at fejltilslutte. 

Instruktioner
1. Følg læge instruktioner eller hospitalsprotokol ved åbning af 

pakken og brug af indholdet.
2. Brug altid teknik, der minimerer infektions risiko. Sprøjten skal 

tilsluttes en ENFit® kompatibel han-tilslutning‡ under påfyldning 
og fjernelse af luftbobler for at reducere risikoen for unøjagtig 
doseringsvolumen. 

3. Tryk stemplet helt ned, inden sprøjten fyldes. Træk væske (fx 
formel eller medicin) op i sprøjten. Til nøjagtig afmåling, bruges 
pakningens sorte forkant mod stempelspidsen. Der må hverken 
fyldes eller forsøges levering der overskrider det maksimale 
gradueringsmærke. 

4. For at uddrive overskydende luftbobler holdes sprøjten med 
spidsen opad. Bank på siden af sprøjten for at lade bobler stige 
mod spidsen. Træk stemplet lidt tilbage og skub derefter stemplet 
opad for at skubbe luft i tromle og spids ud. Gentag, indtil 
boblerne er elimineret og bekræft derefter dosis igen. 

5. For sprøjtestørrelser 5mL og derunder skal der sørges for, at 
sprøjtens spids er væskefri (Fig. 1) og dosis kontrolleres (gentag 
efter behov). 
Bemærk: Anvendelse af flaskeadaptere eller sugerør forbedrer 
dosisnøjagtighed og luftfjernelse.

6. Lav dosis tip sprøjter skal tappes eller svippes for at fjerne væske, 
der kan være uden for væskeforløbet.

7. Om nødvendigt sæt sprøjtehætten (sælges separat) på sprøjten og 
afmærk, indtil den er klar til brug (etiket er ikke inkluderet). 

8. For at minimere potentialet for tilstopning før levering, bland 
eventuelle tilskud eller tilsætningsstoffer grundigt for at opnå 
ensartet konsistens.

9. Kassér sprøjten som krævet i hospitalets protokoller og lokale eller 
nationale bestemmelser.

Fig. 1

  • da AVANOS* Enteral sprøjte  
med ENFit® kompatibel tilslutning‡

Må ikke anvendes, hvis 
emballagen er beskadiget

Receptpligtig

Kun til engangsbrug

Produkt er ikke fremstillet  
af naturgummilatex

Produkt er ikke fremstillet 
med bisfenol A (BPA)

DEHP er ikke anvendt 
som blødgøringsmiddel i 
produktet

Holdes tørHenvis til brugsvejledning 
før brug

Advarsel Holdes væk fra sollys

Steril Løs, ikke-steril

Størrelse Kode nummer Størrelse Kode 
nummer

1 ml SYR-01S 1 ml SYR-01NS
3 ml SYR-03S 3 ml SYR-03NS
5 ml SYR-05S 5 ml SYR-05NS

10 ml SYR-10S 10 ml SYR-10NS
20 ml SYR-20S 20 ml SYR-20NS
60 ml SYR-60S 60 ml SYR-60NS

Må ikke  
gensteriliseres



Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to 
sale by or on the order of a physician.
Single Patient Use Only. 

 Warning:  For enteral nutrition and/or 
medication ( ) only.
The MIC-KEY* Extension Sets with ENFit™ Connectors 
are intended to connect to the MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomy  
Feeding Tube,  Enteral Feeding Syringes with ENFit™ Connectors,  
and Feed Administration Bags with ENFit™ Connectors.  

03 JUN 2015 • Flat: 8” x 9” Folds: 4" x 4.5" 

MIC-KEY*  
BOLUS FEED
EXTENSION SET
WITH ENFit™ CONNECTOR

0086

SECUR-LOK* Straight 
Connector

Bolus ENFit™
Connector and Clamp 

Distributed in the USA by Halyard Sales, LLC, Alpharetta, GA 30004
In USA, please call 1-844-425-9273 • halyardhealth.com
       Halyard Health, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA

Halyard Belgium BVBA, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium
Sponsored in Australia by Halyard Australia Pty Limited; 52 Alfred Street, Milsons Point, NSW 2061
製造販売元  ハリヤード・ヘルスケア・インク  横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

*Registered Trademark or Trademark of Halyard Health, Inc., or its affiliates. © HYH    2015-06-04
™ ENFit is a registered trademark or trademark of GEDSA used with their permission.
15-H1-601-0-00  /  70201233
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www.mic-key.com

Rx Only

Nonsterile Product is NOT made
with DEHP as a plasticizer

Not made with
natural rubber latexNon

Sterile

Caution Consult instructions 
for use

0143-12
0143-24

REF

MIC-KEY* bolusernæringsindgivelsesforlænger med ENFit™ fittings, SECUR-LOK* lige studs, bolus ENFit™ 
studs og klemme. • Ikke fremstillet af naturgummilatex. • Ikke fremstillet med DEHP blødgøringsmiddel. • Rx Only: 
Receptpligtig: Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller på ordinering af en læge. • Kun 
beregnet til brug på én patient. •  Advarsel: Kun beregnet til enteral ernærings- og lægemiddelindgivelse (Rx). 
•  MIC-KEY* forlængere med ENFit™ fittings er beregnet til tilslutning til MIC-KEY* gastrostomiernæringssonder med lav 
profil, enteralernæringssprøjter med ENFit™ fittings og ernæringsposer med ENFit™ fittings.

• da



Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Single Patient Use Only. 

 Warning:  For enteral nutrition and/or medication ( ) only.

The MIC-KEY* Extension Sets with ENFit™ Connectors are intended to connect to the 
MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomy Feeding Tube,  Enteral Feeding Syringes with  
ENFit™ Connectors, and Feed Administration Bags with ENFit™ Connectors.  

03 JUN 2015 • Flat: 8” x 9” Folds: 4" x 4.5" 

MIC-KEY*  
MEDICATION
EXTENSION SET
WITH ENFit™ CONNECTORS

0086

SECUR-LOK* Right 
Angle Connector

2 Port "Y" ENFit™
Connectors 

Distributed in the USA by Halyard Sales, LLC, Alpharetta, GA 30004
In USA, please call 1-844-425-9273 • halyardhealth.com
       Halyard Health, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA

Halyard Belgium BVBA, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium
Sponsored in Australia by Halyard Australia Pty Limited; 52 Alfred Street, Milsons Point, NSW 2061
製造販売元  ハリヤード・ヘルスケア・インク  横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

*Registered Trademark or Trademark of Halyard Health, Inc., or its affiliates. © HYH    2015-06-03
™ ENFit is a registered trademark or trademark of GEDSA used with their permission.
15-H1-598-0-00  /  70201231
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Rx Only

Nonsterile Product is NOT made
with DEHP as a plasticizer

Not made with
natural rubber latexNon

Sterile

Caution Consult instructions 
for use 0142-02REF

MIC-KEY* medicinindgivelsesforlænger med ENFit™ fittings, SECUR-LOK* vinkelstuds og strømté med 
ENFit™ fittings. • Ikke fremstillet af naturgummilatex. • Ikke fremstillet med DEHP blødgøringsmiddel. • 
Rx Only: Receptpligtig: Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller på ordinering 
af en læge. • Kun beregnet til brug på én patient. •  Advarsel: Kun beregnet til enteral ernærings- og 
lægemiddelindgivelse (Rx). • MIC-KEY* forlængere med ENFit™ fittings er beregnet til tilslutning til MIC-KEY* 
gastrostomiernæringssonder med lav profil, enteralernæringssprøjter med ENFit™ fittings og ernæringsposer med 
ENFit™ fittings.

• da



Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or 
on the order of a physician.
Single Patient Use Only. 

 Warning:  For enteral nutrition and/or medication 
( ) only.
The MIC-KEY* Extension Sets with ENFit™ Connectors are 
intended to connect to the MIC-KEY* Low-Profile Gastrostomy 
Feeding Tube,  Enteral Feeding Syringes with ENFit™ Connectors,  
and Feed Administration Bags with ENFit™ Connectors.  

03 JUN 2015 • Flat: 8” x 9” Folds: 4" x 4.5" 

MIC-KEY*  
CONTINUOUS FEED
EXTENSION SET
WITH ENFit™ CONNECTORS

0086

SECUR-LOK* Right 
Angle Connector

2 Port "Y" ENFit™
Connectors and Clamp 

Distributed in the USA by Halyard Sales, LLC, Alpharetta, GA 30004
In USA, please call 1-844-425-9273 • halyardhealth.com
       Halyard Health, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA

Halyard Belgium BVBA, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium
Sponsored in Australia by Halyard Australia Pty Limited; 52 Alfred Street, Milsons Point, NSW 2061
製造販売元  ハリヤード・ヘルスケア・インク  横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号

*Registered Trademark or Trademark of Halyard Health, Inc., or its affiliates. © HYH    2015-06-03
™ ENFit is a registered trademark or trademark of GEDSA used with their permission.
15-H1-600-0-00  /  70201232
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Rx Only

Nonsterile Product is NOT made
with DEHP as a plasticizer

Not made with
natural rubber latexNon

Sterile

Caution Consult instructions 
for use

0141-12
0141-24

REF

MIC-KEY* kontinuert ernæringsindgivelsesforlænger med ENFit™ fittings, SECUR-LOK* vinkelstuds, 
strømté med ENFit™ fittings og klemme. • Ikke fremstillet af naturgummilatex. • Ikke fremstillet med DEHP 
blødgøringsmiddel. • Rx Only: Receptpligtig: Amerikansk lovgivning begrænser denne anordning til salg af eller på 
ordinering af en læge. • Kun beregnet til brug på én patient. •  Advarsel: Kun beregnet til enteral ernærings- og 
lægemiddelindgivelse (Rx). • MIC-KEY* forlængere med ENFit™ fittings er beregnet til tilslutning til MIC-KEY* 
gastrostomiernæringssonder med lav profil, enteralernæringssprøjter med ENFit™ fittings og ernæringsposer med 
ENFit™ fittings.

• da



HALYARD*  FARRELL* Ventil 
Lukket enteralt dekompressionssystem 
med ENFit® koblinger

D 

Kun til ordinering: Efter føderal lov (USA) må denne anordning kun sælges af eller på 
ordination af en læge. 
• ENFit® design er anvendt til at reducere risiko for slange fejlkobling.
• Til brug sammen med enterale fodringsenheder
• UDELUKKENDE TIL ENTERAL BRUG, administrer ikke IV medicin gennem denne enterale 

enhed
• FARRELL* posen er ventileret for at tillade udledning af gas, samtidig med at der også er 

en beholder til at holde overskydende formel i et lukket system
• FARRELL* rør er markeret med intervaller på 1/4 ml
• Ændres i forbindelse med enteral administrationssæt - maksimal brug 24 timer

Anvendelsesindikationer
HALYARD* FARRELL* Ventil lukket enteral dekompressionssystemet med ENFit® forbindelser 
er et lukket reservoir system, der er beregnet til at muliggøre evakuering af overskydende 
gas (gastrisk distention / oppustethed) og dræning / opsamling af enteral fødeformel og 
gastrointestinalt indhold fra patienter, der bruger en enteral enhed. FARRELL* ventil systemet 
med ENFit® koblinger 
er beregnet til nyfødte, 
pædiatriske og voksne 
patienter.

1. Hæng FARRELL* posen
 i samme højde 
som foderposen / 
beholderen.

2. Luk den HVIDE klemme 
ovenover FARRELL* ”Y” 
porten.

3. a.  Fastgør den enterale 
Administrationssæt 
Forbindelse til “Y”  
Porten på FARRELL*  

 rør. 
b.  Forbered FARRELL* 

Rør under 
“Y”-et (3 ml). 

c.  Luk BLÅ klemme.

Foderbeholder

Luk HVID klemme

FARRELL* 
pose

Ventil

Vedhæft 
administrationssæt 
forbindelsen til FARRELL* 
“Y"-port

Forbered enteral 
administrationssæt og 
FARRELL* rør (under “Y”-
porten i FARRELL* rør). 

FARRELL* 
sæt forbindelse

FARRELL* 
slange

Luk BLÅ 
klemme efter 
forberedelse



4.  Fastgør FARRELL* sæt forbindelsen til fodringsrøret. (Påmindelse: Bekræft forbindelsen til 
en enteral fodringsenhed og IKKE til et IV-sæt.)

5. Vigtigt: Placer FARRELL* "Y" porten ved eller under patientens mave.

6. Åbn den BLÅ klemme for at etablere flow, og åbn derefter den HVIDE klemme. 
Bemærk: Normal formel højde i FARRELL* rør vil være lidt højere end patientens mave 
niveau.. Formlen kan løbende bevæge sig op og ned i FARRELL* røret.

Se tip # 4 på næste side for yderligere oplysninger om flow oprettelse.

Advarsel: Når FARRELL* slangelinien er åben (åben HVID klemme), fungerer 
pumpens "Okklude" -alarm ikke, da formlen fortsætter med at strømme ind i 
FARRELL* posen.

Medicin indgivelse
1. Ved medicin indgivelse, hvis muligt, bruges adgangsporten på fodringsrøret
2. Luk den BLÅ klemme, inden tilgangsporten til tilførselsrøret åbnes.
3. Indgiv medicin.
4. Vent 5-10 minutter, før den den BLÅ klemme åbnes igen. 

Fastgør FARRELL*-forbindelse 
til tilførselsrør eller 
foderrørsforlængersæt

Vigtigt: 
“Y”-port ved eller under maven.

Sprøjteudstyr

Hold BLÅ 
klemme 
åben

Åbn HVID 
klemme

Normal 
FARRELL* rør 
væske højde



Samlede FARRELL* linje volumen 9.6 ml

Forberedelses volumen* * 3.2 ml

**Volumen fra “Y”-porten til  FARRELL* sæt forbindelsen.

Ydderligere tips og information
1. For at FARRELL* ventilsystemet skal fungere korrekt, skal FARRELL* “Y"-porten være VED 

eller UNDER patientens mave.
2. Hvis en patient har en udspilet mave, skal patientens mave manuelt dekomprimere med 

en sprøjte inden FARRELL* ventilsystemets første brug.
3. Det kan være nyttigt at forberede FARRELL*-røret lidt over in-line “Y"-porten til det 

forventede væskeniveau i patientens mave.
4. Patienter med meget lavt volumenstrøm (nyfødte) kan kræve væsentlig længere tid (60-

90 minutter) til at etablere flow, før den HVIDE klemme over "Y" porten åbnes.
5. Når FARRELL*-ventilen fungerer korrekt, kan formlen løbende bevæge sig op og ned i 

FARRELL*-røret.
6. FARRELL*-ventilsystemet dekomprimerer kontinuerligt patientens mave ved anvendelse 

af en ventil til det omgivende miljø, samtidig med der er en reservoirpose til at bevare 
overskydende væske (formel, elektrolytter og / eller medicin) i et lukket system. Efter 
aflastning af gastrisk tryk kan den opsamlede væske leveres til patienten for at sikre 
levering af foreskrevne næringsstoffer og medicin. 
Bemærk: FARRELL* posen vil normalt ikke opblæses med gas, fordi den er ventileret.

7. Ved medicin indgivelse, hvis muligt, bruges adgangsporten på fodringsrøret Luk den 
BLÅ klemme, inden tilgangsporten til tilførselsrøret åbnes. Indgiv medicin og vent 5-10 
minutter, før den BLÅ klemme åbnes igen.

8. Hvis formlen begynder at bakke sig op i FARRELL* posen, og der er mistanke om en 
fodringsrør okklusion, lukkes den BLÅ klemme og FARRELL*-ventilsystemet afbrydes. 
Kontroller for okklusioner i fodringsrøret. Når okklusionen er løst, tilsluttes FARRELL* 
ventilsystemet igen.

9. Kassér FARRELL* -ventilsystemet (inklusive resterende væske) med det enterale 
administrationssæt (maksimal brug 24 timer). 
Vigtig bemærkning: Hvis der er et stort volumen væske i FARRELL* rør og pose efter en 
okklusion er løst, justeres hovedhøjden på FARRELL* posen for at forhindre en fri-flow-bolus 
af væske ind i patienten.

 Advarsel: Mens FARRELL*-ventilen er i drift, styres flow til patienten i det væsentlige af 
tyngdekraften. Ved normal drift (Non-FARRELL*) kan pumpetryk (12-18 psi / 
83-124 kPa) overvinde og fjerne okklusioner eller knæk i fodringsrøret. Med FARRELL*-
ventilen i drift kan disse okklusioner muligvis ikke overvindes, og formlen bakker sig op i 
FARRELL* posen. Hvis formlen begynder at bakke sig op i FARRELL* posen, lukkes den HVIDE 
klemme placeret på linjen over FARRELL* “Y"-porten og der ventes flere minutter for at afgøre, 
om pumpen derefter kan overvinde okklusionen. Kontroller, at den HVIDE klemme over 
FARRELL* “Y”-porten er LUKKET, og den BLÅ klemme under FARRELL* "Y"-porten er åben.

Sammenkoblingsevne til ikke-enterale medicinske enheder
ENFit® opfylder ISO-standarden (80369) til småborede enterale enheder. Imidlertid kan 
ENFit® kobling design ikke overvinde alle chancer for fejlkobling. Følgende forbindelsestyper 
er potentielle fejlforbindelser til ENFit®-kobling (tilførselssæt og "Y"-forbindelser) på dette 
enterale tilførselsrør:
• Sugeporte på endotrakeale sugesystemer
• Konnektorer til filtrering af respirationskredsløb
• Oxygenindløbsforbindere til genoplivningsenheder
• Baxter◆ IV opløsningspose porte (såsom NaCl, Ringers opløsning, osv.)



• Prøveudtagningsporte på opsamlingsposer
• Konnektorer til peritonealdialyse
• Kegler og stikkontakter til ISO 5356-1:2004 og ISO 5356-2:2004
• Konnektorer til temperaturfølere og samleporte iht. ISO 8185:2007
• Oxygennippler som defineret i EN 13544-2: 2002
• Nebulizer system porte
• IV spike sprøjtefiltre porte
• Udløbsporte til blæreudløbs kateter

Bemærk: Sjældent forekommende faktorer, der kan følge af fejl eller misbrug af et fodrings 
dekompressions tilbehørsapparat omfatter: ubetydelig vævsirritation eller patient ubehag, 
forurening, vævsnekrose, flydende aspiration, inhiberet lungefunktion, medicin / ernærings 
misdose eller forsinkelse og relaterede komplikationer, luftvejsobstruktion, eller allergisk reaktion.

Kun til 
ordinering Forsigtig Se 

brugsvejledningen

Enkelt patient
Brug

Må ikke anvendes, hvis pakningen 
er åbnet eller beskadiget



D
MIC-KEY* enkel port feed extension sæt med SECUR-LOK* højre 
vinkeltilslutning og Bolus ENFit® koblinger og klamme

For MIC-KEY* Lavprofil Gastrostomy rør

Brugsvejledning
Rx Only: Føderal lov (USA) begrænser denne enhed 
til salg af eller på læges ordre. 
1. Fjern proppen fra MIC-KEY * tilførselsrøret for at se 

MIC-KEY* antirefluxventilen.
2. For gastrisk dekompression eller enteral fødning 

skal du forbinde forlængelsessætstikket ved at 
tilpasse den sorte linje på stikket med den sorte 
linje på MIC-KEY*. Lås på plads ved at dreje det 
MED URET 3/4 omdrejning.

3. Skyl forlængelsessættet og MIC-KEY * med varmt 
vand (10 ml til voksne, 3-5 ml til børn). Kontroller 
for nem skylning.

4. Efter tilførsel eller dekompression skylles 
forlængelsessættet og MIC-KEY* med 5-10 ml 
varmt vand.

5. For at koble forlængelsessættet fra MIC-KEY* 
drejes forbindelsesindstillingsstikket MOD URET, 
indtil den sorte linje på MIC-KEY* er tilpasset den 
sorte linje på forlængelsessættet. Fjern forsigtigt 
stikket fra MIC-KEY*.Sæt proppen tilbage på MIC-
KEY*.

6. Efter hver brug skal forlængelsessættet vaskes 
med varmt sæbevand og skylles grundigt.

Må kun bruges til en enkelt patient.
Ikke lavet med naturgummilatex.
Produktet er ikke fremstillet med DEHP 
som blødgøringsmiddel.

 Advarsel: Kun til enteral ernæring og / 
eller medicin.

www.mic-key.com

MIC-KEY* 
SINGLE PORT FEED 
EXTENSION SET
WITH ENFit® CONNECTOR

Distributed in the USA by Avanos Medical Sales, LLC, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.
In USA, 1-844-4AVANOS (1-844-428-2667). www.avanos.com
      Avanos Medical, Inc., 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004 USA.
               Avanos Medical Belgium BVBA, Leonardo Da Vincilaan 1, 1930 Zaventem, Belgium.
Sponsored in Australia by Avanos Medical Australia Pty Ltd, 475 Victoria Avenue,
Chatswood, NSW 2067 Australia.
*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates. 
© 2018 AVNS. All rights reserved. 2019-01-29 15-M1-331-01  /  70210715

SECUR-LOK* Right 
Angle Connector 
Bolus ENFit® Connector 
and Clamp

Instructions for Use

Rx Only: Federal Law (USA) restricts this device 
to sale by or on the order of a physician. 
Single Patient Use Only. 

 Warning: For enteral nutrition and/or medication only.

0144-12
0144-24

Product is NOT
made with DEHP
as a plasticizer

Not made with
natural rubber latex Rx OnlyNonsterile

Caution
Consult 
instructions 
for use
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Brugsanvisning 
Rx Only: lht gældende lov i USA kan denne anordning kun sælges af hhv. på lægers 
ordinering. 

Beskrivelse 

HALVARD* MIC* gastrostomi ernæringssondeserie er beregnet dels til tilførsel af 
enteral ernæring og medicin direkte ind i maven, dels til maveaflastning hhv. begge 
dele. 

Indikationer 

Ernæring via gastrostomisonde kan være indikeret til patienter, som skal have enteral 
ernærirnJ i lang tid eller hydrering pga. en anden lidelse i hoved eller hals, såsom 
f.eks. slagtilfælde, kræft, hoved- og halssvulst, læsion eller traume, og neurologiske 
forstyrrelser, der har tygge- eller synkeanomali til følge. Denne anordning (der 
sælges som et sæt) er beregnet til en første anlæggelsesanordning. Anordningen 
kan anlægges på to måder, nemlig med TRÆK-anlæggelse og med guidewire (SKUB
anlægge/se). Nærværrode anvisning gælder TRÆK-anlæggelse. 

Kontraindikationer 

Kon1raindikationer for anlæggelse af gastrostomiernæringringssonder omfatter, 
men ikke kun, interponeret kolon, portal hypertension, peritonitis, sygelig fedme og 
spiserørstenose. 

Lt Advilrsler 

Denne mtdicinske anordning bør aldrig hverken genanvendes, rengøres 
til genbrug eller g1nsterilimes. Genanvendelse, rengøring til genbrug 
og gt115teriliming kan 1 J forringe anordni1190ns kendte biokompatible 
egenskaber, 2) tdelzgge anonlningens konstruktion og holdbarhed, 
3) medføre den ikke Yirker som tHsigtet, og 4) udgøre risiko for 
kontaminering og medført overftrstl af smittefarlige sygdomme, der 
resulterer i skade, sygdllm eller dødsfald for patienttn. 
Når MIC* PEG-sonden er ani.gt INlr det efterses endoskøpisk, at stoppladen 
hviler rigtigt mod maveslimhinden. Belastning af MIC* PEG-sonden bør 
undgås, så risike for komp6kationer minimeres. 
Holdes ovtnsU,ende advarsler ikke tfterretteHg, kan det resultere i 
trylmekrese i mavtslimhindtn med påfølgende nedbrydning, perforering 
og lækage af mawtlndheld ud i ptritonzum. Med tiden er der 09Så risiko 
for, at steppladen flytter sig ind i stomikanalfll, ener at den indlojrer sig 
mavevæggen. 
Alle skarpe ting bør bortskaffes iht. gældende protokol. 

Complications 

Følgende komplikationer kan forekomme ved gastrostomisonder: 
Hudnedbrydning 
Infektion 
Hypergranulationsvæv 
Mavesår 
lntraperitoneal lækage 
Tryknekrose 

Bemærk: Se efter, at emballagen er intakt. Anordningen bør hverken bruges, hvis 
emballagen er skadet eller den sterile indpakning er defekt. 

TRÆK-anlæggelse 

1. Klargør og seder patienten til endoskopisk indgreb iht. anerkendt klinisk metode. 
2. Udfør gastroskopi iht. anerkendt klinisk metode. 
3. Med patienten i rygleje, pustes maven op med luft og abdominalvæggen 

gennemlyses. 
2!\.Forsigtig: Det er meget vigtigt at vælge det rette indføringssted for at 
indgrebet skal lykkes. 

4. Bestem gastrostomisted. Dette (typisk i øvre venstre kvadrant) bør være fri for 
større blodkar, viscera og arvæv. 

5. Tryk ned med fingeren på det ti/tænkte sted. Nedtrykningen skal kunne ses klart 
i endoskopet på den anteriore mavevæg. 

6. Klargør og afdæf< huden på indføringsstedet, der derpå lokalbedøves. 
7. Efter lokalbedøvelse laves et (ca.) 1 cm langt snit i huden med operationskniv. 
8. Før introducerkanylen gennem snittet igennem peritonæum og mavevæggen, 

fig. 1. 
9. Nål introducernålen ses i maven, tages introducernålen af kanylen idet man 

holder godt fat om kanylen og trækker nålekransen ud. 

16. Sæt endoskopet i spiserøret igen og hold øje med gastrostomisonden går ind i 
maven. Træk introducerkanylen ud af snittet og PEG-dilatorspidsen forsigtigt ud 
gennem abdominalvæggen. 

17. Før nu sonden langsomt, med drejende bevægelse, op og udimod, så stoppladen 
kommer til at hvile blidt mod maveslimhinden. 
Bemærk: Længdemærkerne på sonden ljener til at bedømme dens position, nå, 
den kommer ud af abdomen. 
,1, Forsigtig: Pas på ikke at bruge for mange kræfter til at trække sonden på 
plads, da det kan skade både patient og sonde. 

18. Rens sonden og stomaet og sæt steril gazeforbinding på. Klip sondeslyngwiren 
af med en saks og kasser den og anlægswiren. 

19. Skub ydersoklen på MIC* PEG-sondens proksimale ende, så den sidder på plads 
opad det sterile gazebind. Se efter, at stoppladen sidder rigtigt inde i maven. 
Fjern endoskopet. Ydersoklen skal sidde ca. 2 mm over huden. 
Lh Forsigtig: Pas på, at stopplade og ydersokkel ikke sidder for snært sammen. 
Der bør hverken være kompression af maveslimhinde eller hud. Man kan evt. slå 
en suture (medfølger ikke) om ydersoklen så MIC* PEG-sonden ikke bevæger s,g 
for meget, mens stomaet heler. 

20. Skær MIC* PEG-sonden vinkelret over i passende længe til at sætte et MIC* 
tilslutningsstykke på, ftg 6. Kasser det afskårne slangestykke. 

21. Skyd en klemme på MIC* PEG-slangen. 
22. Sæt modhagestudsen på MIC* tilslutningsstykket helt ind i den proksimale ende 

af MIC* PEG-sonden. 

Pleje af hud og stoma 

1. Hold huden omkrirnJ stomaet ren, tør og fri for udsivning. 
2. Når stomaet er helet, behøves der ingen forbinding ved MIC* PEG-sonden og 

sådan kan endda holde på fugt og afstedkomme hudirritation. 

Fjernelse o1f MIC* PEG-sonder 

MIC* PEG-sonder bør fjernes enten ved at trække den ud gennem stoma eller med 
endoskopi. 
& Forsigtig: Vi anbefaler, at man ikke skærer stykker af sonden for at få stoppladen 
igennem. 
Lt:,. Forsigtig: PEG størrelse Ch 14 bør kun fjernes med endoskopi. 
& Advarsel: Man btlr aldrig forsøge pi at udskifte sonden, medmindre man 
har lært det af lægen hh,. anden kompetent plejer. 

Fjernelse ilf MK* PEG-sonder ved udtrækning 

1. Når lægen bedømmer kanalen er dannet (i reglen 4-6 uger efter 
anlæggelse af PEG-sonden), kan Ml(* PEG-sonder udskiftes med en anden 
indgivelsesanordning. Vi kan anbefale følgende: 
• MIC-KEY* lavprofil gastrostomisonde 
• MIC* qastrostomisonde 

2. Tag stilling til, om sonden kan skiftes ved sengen. 
l. Klargør patienten tU fjenelse af MIC* PEG-sonden iht. gældende protokol. 
4. Smør sonden og huden rundt om stomaet med vandopløselig\ smøremiddel. 

Drej så sonden en hel omgang rundt og før den en smule ind- og udad. 
,1, Ad,arsel: Hvis sonden ikh kan bevæges uhindret i kanalen, 
NI' 111,m aldrig fofsøge at 1)eme den wed at trække den ud. Hvis 
ernæringssonder 1jmtes wed udtrækning, kan det medføre 
kanalseparering og deraf følgende komplikationer. Emzringssonder, 
der har siddet i flere måntder, tger risil<o for stoppladeseparering ved 
udtrækning. 
,1, Forsigtig: PEG størrelse Ch 14 bør kun fjernes med endoskopi. 

5. Anbring den ene hånd på abdomen rundt om stomaet med tommel- og 
pegefinger ca. 5 cm fra hinanden til at støtte bugvæ99en. 

6. Tag fat i sonden lige ved sto,naet med den anden hånd. Træk nu MIC* Pt:G
sonden forsigtigt, men med fast hånd til stoppladen kommer ud gennem 
stomaet. 

7. Anbring så en gastrostomisonde af passende størrelse. 
8. Hvis sonden ikke kan fjernes med rimelig brug af kræfter, bør den fjernes med 

endoskopisk udtagning. 

Endeskopisk fjernelse af MIC* PEG-sonder 

1. Når lægen bedømmer kanalen er dannet (i reglen 4-6 uger efter 
anlæggelse af ÆG-sonden), kan MIC* PEG-sonder udskiftes med en anden 
indgivelsesanordning. Vi kan anbefale følgende: 
• MIC-KEY* lavprofil gastrostomisonde 
• MIC* gastrostomisonde 

2. Klargør patienten til endoskopisk fjernelse af Ml(* PEG-sonden iht. gældende 
protokol. 

10. Stik udtrækningssnaren i endoskopet og skub den ind til den kan ses i maven. 3. Klip MIC* PEG-sonden over ved huden. 
11. Før anlægswiren med slynge ind i maven gennem introducerkanylen. Tag fat om 4. 

anlægswiren med slyngen med en udtrækningssnare. Træk udtræf<ningsnaren 5. 
ind i endoskopkanalen, flg. 2. 

12. Fjern endoskopet og anlægswiren med slynge gennem pars oralis pharyngis. 
Træk ca. 13 cm af anlægswiren med slynge ud af munden. 

13. Før anlægswiren med slynge langsomt og jævnt i introducerkanylen i takt med 
endoskopet trækkes ud. Hold introducerkanylen på plads i maven med den 
distale ende af anlægsw�en med slynge udenfor abdomen, fig. 3. 

14. Sæt anlægswire�yngen og sondestroppen sammen, fig. 4. 
15. Smør MIC* PEG-sonden med vandopløselig! smøremiddel. Træk anlægswiren og 

sonden ned gennem pars oraUs pharyngis, spiserøret og ind i maven, fig. 5. 

Fjern nu MIC* PEG-sonden med endoskopiværktøj iht. gældende protokol. 
Anbring så en gastrostomisonde af passende størrelse. 
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HALYARD* CORGRIP* 
Fikseringssystem til NG / NI ernæringssonde
 

Kun efter ordination: I henhold til føderal lov (USA) må denne 
anordning kun sælges af eller efter ordination fra en læge. 
Beskrivelse 
HALYARD* CORGRIP*-fikseringssystem til 
nasogastrisk/nasointestinal (NG/NI) sonde er tilbehør for at forhindre 
uønsket forskydning eller fjernelse af NG/NI-sonder til voksne 
patienter. 
Advarsel: Ikke til pædiatrisk brug 
Funktioner 
• Katetre: PEBA-materiale 
  Brugervenlig SSL* (Slot-Slide-Lock)-klemme/Fr      

størrelsesangivelse 
• Centimeterafmærkning på begge katetre for sikker indføring 
• Biokompatibel, holdbar polyesterbændel 
• Anbefalet til brug i op til 4 uger 
Indikationer for brug 
HALYARD* COGRIP*-fikseringssystem til nasogastrisk/nasointestinal 
(NG/NI) ernæringssonde er indiceret til brug med HALYARD* enterale 
ernæringssonder i størrelse 8 FR og derover for at forhindre utilsigtet 
fjernelse eller forskydning af sonder til voksne patienter. 
Kontraindikationer for brug 
CORGRIP* er kontraindiceret til patienter med ansigts- og/eller 
kraniefrakturer og abnormiteter eller obstruktioner i luftvejene i 
næsen. 
Det må heller ikke bruges til patienter, som kan tænkes at ville 
trække så hårdt i deres ernæringssonde eller HALYARD* COGRIP*-
fikseringssystem til NG/NI-ernæringssonde, at det kan medføre 
alvorlig skade på patienten selv. 
Hvis det ud fra patientens tilstand eller mentale status er sandsynligt, 
at denne kontinuerligt vil trække i ernæringssonden eller CORGRIP*, 
anbefales det at fiksere ernæringssonden ved hjælp af andre 
metoder for at minimere potentiel skade på patienten eller 
forskydning af sonden. 
Anvisning i anlæggelse 
1. Det anbefales at udføre en undersøgelse af næsen inden 

anlæggelse af CORGRIP* for at vurderes, om der er 
tilstrækkelig støtte i vomerknoglen til HALYARD* CORGRIP*-
fikseringssystem til NG/NI-ernæringssonde. 

2. Placer patienten som anført i hospitalets protokol for 
anlæggelse af ernæringssonder. 

3. Tag både det HVIDE og det GULE* kateter ud af det 
gennemsigtige beskyttende hylster. 

 

Bemærk: CORGRIP* kan placeres enten inden eller efter 
anlæggelse af NG/NI-sonden. For patienter med små 
næsebor kan det især være fordelagtigt at placere 
CORGRIP* inden anlæggelse af sonden. 

4. Smør den distale ende af begge katetre med rigeligt 
vandopløseligt smøremiddel, der følger med pakken. Pas 
på, at der ikke kommer smøremiddel på magnetspidserne. 

5. Isæt det GULE* hentekateter i det ene næsebor til den ønskede 
dybde. 
Brug cm-afmærkningerne til at styre indføringsdybden. 
Bemærk: Foretag den relevante justering for mindre patienter. 
Brug ikke kræfter ved indføring af kateteret. Hvis det føres for 
langt ind, kan det medføre skade på bihulen. 

 

 

6. Indfør det HVIDE kateter i det MODSATTE næsebor lige så langt  
som det GULE* kateter, så magnetspidserne befinder sig på samme 
sted bag vomerknoglen. Brug de trykte cm-afmærkninger på kateteret 
for at sikre, at begge katetre føres lige langt ind. 

 

7. Ved forsigtig manipulation af katetrene er det nemmere at få 
magneterne til at mødes. Når magneterne har fundet hinanden 
bag vomerknoglen, vil du høre et klik og/eller mærke 
tilkoblingen. (Se proceduren i figur 2 på side 5) 

8. Når magneterne er koblet sammen, trækkes det HVIDE 
KATETER stille og roligt tilbage, indtil bændlen kan ses tydeligt, 
og kateteret er helt ude af næseboret (ca. 10 cm). 

 

9. Herefter trækkes det GULE* kateter stille og roligt ud, indtil 
bændlen er synlig, og kateteret er helt uden for næseboret. På 
denne måde kan bændlen føres frem bag om vomerknoglen og 
ud af de modsatte næsebor. 

 (Se proceduren i figur 3-4 på side 5) 

 

10. Træk nu i det HVIDE kateter, indtil bændlen er helt ude af 
kateteret. 

11. Frigør det GULE* kateter fra bændlen ved magneten. Juster 
bændlen, så den hænger lige langt ud fra hvert næsebor. 

12. Hvis NG/NI-sonden ikke er anlagt, skal dette gøre nu. Pas på at 
CORGRIP*-bændlen ikke løsner sig. 

Fiksering af CORGRIP* til NG/NI-sonden med 
SSL* (Slot-Slide-Lock)-klemmen 
SSL* (Slot-Slide-Lock)-klemmen gør det muligt at manipulere 
klemmen et godt stykke under patientens mund. Udvis forsigtighed 
eller dæk patientens mund ved fiksering af SSL*-klemmen. 
1. Placer NG/NI-sonden i fordybningen på SSL*-klemmen. Placer 

en eller begge sider af bændlen på det flade område af 
klemmen foran ernæringssonden.  
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2. Lad klemmen glide opad, indtil den 
er ca. 1 cm fra næseboret. 

3. Lås klemmen og bændlen, så de 
sidder godt fast ved at trykke 
sammen på klemmen, så den 
lukker. 

4. Bind en dobbeltknude eller 
tredobbelt knude med det ekstra 
stykke bændel. 
Bemærk: Bind ikke knuderne rundt 
om NG/NI-sonden. 

5. Klip overskydende bændel af ca. 1 cm under knuden og 
bortskaf magneten. 
Klip begge sider af bændlen og bind knuden 

 

 

ELLER 
Klip den ene side af bændlen 

som ovenfor og bind den løse side under klemmen. 

 

Bemærk: Mærkaten på klemmen med Fr har højre side opad, når 
den er korrekt placeret, så den nemt kan 
åbnes.  

       Forsigtig: Pas på ikke at stramme 
bændlen eller sonden ved næseboret, da der 
kan opstå irritation. Fjern CORGRIP*, hvis der opstår irritation. 

 

MRI-information 
SSL*-klemmen og bændlen er MRI-sikre. 
Leverings- og hentekateteret er ikke MRI-sikre. 
Forsigtig: Der kan opstå interferens med 
pacemakere/hjerteimplantater på grund af direkte kontakt med 
CORGRIP*-magneter. Sørg for, at CORGRIP*-magneterne er mindst 
15 cm væk fra en implanteret enhed som f.eks. pacemakere og 
defibrillatorer. 
Vedligeholdelse 
Overvåg løbende placeringen af SSL*-klemmen og sonden for tegn 
på positionsforskydning. 
Fjernelse af CORGRIP* og NG/NI-sonde 
1. Klip kun den ENE streng af 

bændlen. Træk forsigtigt både 
CORGRIP* og nasalsonden ud 
af næsen. 

2. Hvis det kun er CORGRIP*, der 
skal fjernes, åbnes klemmen og 
fjernes. Herefter klippes den ene 
ende af bændlen og fjernes 
(sonden forbliver på plads). Forsigtig: Pas på, at patienten 
ikke kommer til at sluge bændlen, når den er blevet klippet over. 

Placer bændlen igen 
Hvis der ikke skabes forbindelse, og proceduren skal gentages, 
trækkes det HVIDE kateter ud. Hvis bændlen rækker ud over spidsen, 
skal der trækkes forsigtigt i bændlen fra den proksimale ende af det 
HVIDE kateter for at foretage ny placering. 

 

 

Brug af en fikseringsanordning kan ofte medføre næseblod, der ikke 
kræver medicinsk intervention, mindre irritation i næsen, 
bihulebetændelse eller ubehag for patienten (der var ingen 
væsentlige forskelle på interne og eksterne fikseringsmetoder med 
hensyn til disse faktorer). Følgende ikke-almindelige hændelser kan 
også finde sted som følge af brug eller forkert brug af interne 
fikseringsanordninger: slid på næseslimhinden, allergisk reaktion, 
kontaminering, forsinket levering af ernæring eller medicin, 
næseblod, nasal perforation, vævsnekrose, aspiration, blokering af 
luftvejene eller næsepassagen eller behov for yderligere medicinske 
procedurer.

 

 

 

 

 

 

Bemærk: SSL*-klemmen må 
ikke berøre næseboret eller 
være fikseret over patientens 
mund. 

Åbning af SSL*-klemmen 
Brug åbningsanordningen, der følger 
med sættet, ved behov for at foretage 
ny positionering. Brug ikke andre 
genstande til at åbne SSL*-klemmen. 

Åbningsanordning 
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1. Indfør GULT* kateter 

efterfulgt af HVIDT 
kateter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Magneterne får kontakt. 

3. Det HVIDE kateter 
bøjer for at få fuld 
kontakt med 
magneten på spidsen 
af hvert kateter. 

4. Bændlen trækkes 
gennem det HVIDE 
kateter. 

5. Forsigtig fjernelse af 
katetre med 
eksponeret bændel, 
der er ført bag om 
vomerknoglen.

Illustration af magnettilkobling bag vomerknoglen 
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