
SÅDAN PASSER DU DIN Mic-Key® MAVESONDE

HVER DAG

EN GANG OM 
UGEN

UDSKIFTNING 
AF Mic-Key

BESTILLING AF 
Mic-Key SONDER 
OG FORLÆNGER-
SLANGER

• Vask huden rundt om stomaet som en del af dit daglige toilette og   
 sørg for at holde huden ren og tør. 

• Drej Mic-Key en omgang, så den ikke ”gror fast”. 

• Mic-Key og forlængerslangen skal behandles som ethvert andet   
 spiseredskab. Skyl derfor forlængerslangen og Mic-Key med 10-20 ml 
 vand  før og efter hvert måltid. 

• Fjern forlængerslangen efter hvert måltid og rengør den med varmt  
 vand fra vandhanen og almindeligt håndopvaskemiddel. Skyl den 
 derefter grundigt igennem med koldt vand og lad den lufttørre.

• Kontrollér vandmængden i ballonen ved at sætte en lille sprøjte 
 i ballonporten (BAL) og trække alt vandet ud.

• Fyld derefter ballonen igen med den anbefalede mængde vand fra vandhanen.

• Skift forlængerslangen ud med en ny.

• Skift din Mic-Key ud med en ny efter behov. 
 Mic-Key har en holdbarhed på 1-8 måneder afhængigt af brug.

• Hav altid en ekstra Mic-Key til rådighed.

• Se alle Mic-Key produkter på www.mic-key.dk.

• Ring til Meda på tlf.: 44 52 88 88 eller skriv til bestil@meda.dk.

• For at du kan få dit tilskud til Mic-Key, skal vi bruge din grønne recept 
 fra lægen. Den grønne recept er gyldig i 6 måneder og fornys hos egen læge.

VEND



TILBEHØR TIL Mic-Key® 
PRODUKTOVERSIGT

Y-forlængerslange, vinklet med ENFit

Varenr.

0141-12

0141-24

0142-02

Længde

30 cm

60 cm

  5 cm

Beskrivelse

5 stk. pr. pakke

5 stk. pr. pakke

5 stk. pr. pakke

Mellemstykke med Secur-Lok og 2 indgiftsporte – én til madindgift og én til medicinindgift. 
Indgår i Mic-Key sættet.

Målepind

Varenr.

98460

Beskrivelse

1 stk

Mic-Key målepind med ¼ cm-markering. 
Enkel og sikker måltagning, så Mic-Key får den rigtige længde.

Bolus-forlængerslange, lige med ENFit

Varenr.

0143-12

0143-24

Længde

30 cm

60 cm

Beskrivelse

5 stk. pr. pakke

5 stk. pr. pakke

Mellemstykke med Secur-Lok til tyktflydende sondemad. Indgår i Mic-Key sættet.

Varenr.

0124-12*

Længde

30 cm

Beskrivelse

5 stk. pr. pakke

Mellemstykke med Secur-Lok til sondemad. 

Bolus-forlængerslange, lige

Bolus-forlængerslange, vinklet

Varenr.

0123-12*

*Vil udgå af sortiment.

Længde

30 cm

Beskrivelse

5 stk. pr. pakke

Mellemstykke med Secur-Lok til tyktflydende sondemad. 


