
VEJLEDNING
 - I KORREKT BRUG OG PLEJE

SONDE TIL ERNÆRING OG MEDICIN 
- DIREKTE I TYNDTARMEN 

Mic ® TJ sonde 



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

Produktbeskrivelse
Med MIC TJ (Transgastrisk Jejunalsonde) kan du tage ernæring/medicin direkte i 
tyndtarmen ɾɶ lukke overskydende luft eller væske ud af mavesækken. Se figur nedenfor.  
Sondemad gives via pumpe.                              
MIC TJ sonden anlægges og skiftes på sygehuset af læge. 
En sonde af denne type må IKKE drejes.

Sådan tager du sondemad gennem MIC TJ sonden
Vi anbefaler at anvende en ernæringspumpe til indgift af sondemad gennem JEJUNAL-porten. 
Pumpen indgiver ernæringen i en jævn strøm og mindsker derfor risikoen for tilstopning af 
sonden.

1. Vask hænderne med vand og sæbe
2. Skyl forsigtigt på JEJUNAL porten med ca. 30 ml vand til voksne og ca. 10 ml til børn



• medicin i flydende form for at undgå tilstopning af sonden

• at skylle JEJUNAL-porten 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 sonden
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 TJ sonden. 

Kontrol af sondens ballon
En gang om ugen kontrolleres og skiftes vandmængden i ballonen: 

• sæt sprøjten ind i BAL-porten, samtidig med at sonden holdes på plads

• træk alt vandet 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

Hvad gør du hvis MIC 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.  

Vi anbefaler:

4.

5.

6.

Sæt Flocare ernæringskonnektor på ernæringssættet (Se billedet), derefter tilslutter du 
ernæringskonnektoren til jejunalporten
Start ernæringspumpen med sondenmaden som ordineret af diætist/læge
Når sondeernæringen er færdig, fjernes hele ernæringssættet fra Jejunalporten
Gennemskyl MIC TJ sonden grundigt

7. Sæt proppen på igen

3.

Flocare ernæringskonnektor ch18 (rød) varenummer 569868 
Kan bestilles hos Nutricia tlf. 70210707



Meda AS
Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 4452 8888
Fax: 4452 8899

E-mail: 
info@meda.dk

UDFYLDES AF AFDELINGEN: 

Fr størrelse: ______________________________ 

Jejunal længde:                                 __________________________ 

Tal ved udvendig fikseringsplade:   __________________________ 

Antal ml vand i balonen:                  __________________________
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