
VEJLEDNING
- I KORREKT BRUG OG PLEJE

SONDE I HUDNIVEAU VED BEHOV FOR ERNÆRING OG MEDICIN 
DIREKTE I TYNDTARMEN 

Mic-key ® TJ sonde 



INDEN DU STARTER DIN ERNÆRING GENNEM MIC-KEY TJ SONDEN, SKAL DU LÆSE 
DENNE VEJLEDNING IGENNEM I SIN FULDE LÆNGDE

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

Sådan sættes forlængerslangen eporten 
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

Bolus- forlængerslange - lige 
Varenr. 0123-12, 30 cm 
Varenr. 0123-24, 60 cm

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

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



Hvad gør du hvis Mic-Key TJ 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. 

Sådan tager du sondemad gennem Mic-Key TJ 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.

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. For at forebygge at 
sonden stopper til. Udvis forsigtighed og kontakt din læge, hvis du mærker meget modstand ved gennemskylningen.

Pleje af huden omkring ɢic-ɠey ɩɟ ʂɾɽɳɴɽ
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 barriere creme f.eks. Pantothenol-salve/-creme fra 
medic. Olieholdige cremer og salver må IKKE anvendes. 
Drej ALDRIG Mic-Key TJ 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:
- jejunal sonder i længderne 15-22-30 cm 3-5 ml vand

- jejunal sonder i længden 45 cm 7-10 ml vand

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
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 TJ sonden og forlængerslangen grundigt
11. Fjern forlængerslangen og sæt proppen på



Meda AS
Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 4452 8888 
Fax: 4452 8899
E-mail: info@meda.dk

UDFYLDES AF AFDELINGEN: 

_________________________

             _________________________

Fr størrelse: 

Mic-Key længde: 

Jejunal længde:                _________________________

Antal ml vand i balonen: _________________________
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