MIC-KEY®
Matalaprofiilinen ravintoportti
letkuravitsemusta varten

Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan maissa
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MIC-KEY®-RAVINTOPORTTI:
JOHDANTO LETKURAVITSEMUKSEEN
Jos et jostakin syystä pysty syömään yli 4–6 viikkoon tai et saa riittävästi ravintoa suun kautta, lääkäri
voi asentaa sinulle ravinnon saamista varten ravintoportin. Silloin ravinto kulkee portin kautta suoraan
mahalaukkuun sen sijaan että saisit ruokaa suun kautta tai nenä-mahaletkun välityksellä.
Lääkäri määrittää, minkä verran tarvitset ravintoa ja vettä ravintoportin kautta. Ravinto on yleisimmin
letkuravitsemukseen tarkoitettua valmista ravintovalmistetta. Riittävä ravitsemus edellyttää, että ravinto
on oikeanlaista ja saat sitä oikean määrän. Lisäksi ruokailussa on tärkeää noudattaa sopivaa aikataulua.

MIC-KEY®-RAVINTOPORTTI
Sinulle on asennettu mahalaukkuun vatsanpeitteiden läpi
litteä MIC-KEY®-ravintoportti. Mahan puolella on vedellä
täytettävä pallo, ballonki, ja toisessa päässä vatsan päällä
on ulkoinen kantaosa. Ravintoportin kautta elimistö saa
tarvitsemansa ravinnon ja veden. Hoitohenkilökunta on
mitannut avanteen pituuden ja sinulle parhaiten sopivan
Silikoninen
letkun halkaisijan (Fr- tai Ch-koko). Siten varmistetaan,
kiinnitysballonki
että sinulle asennettu MIC-KEY®-ravintoportti on oikean
kokoinen.

Ballongin
täyttöportti

Ravintoportti

MIC-KEY®RAVINTOPORTTI

Olet saanut myös ravintoportin huolto- ja ylläpito-ohjeet
sekä tietoa letkuravinnon antoaikataulusta, letkuravintovalmisteista, lääkityksestä ja tarvittavasta vesimäärästä.
Tässä potilasoppaassa kerrotaan samoista asioista ja se
Tulppa
auttaa sinua muistamaan ohjeet. Muista aina, että ravintoporttia pitää käyttää ja huoltaa asianmukaisesti. Noudata hoitohenkilökunnan antamia ohjeita ja
säilytä tämä ohje muistin tukena ja lisäapuna. Verkkosivultamme osoitteesta www.mic-key.com ja
mic-key.fi saat ravintoportin käyttäjille ja heidän hoidostaan huolehtiville tarkoitettua tietoa.
Voit myös lukea muiden letkuravintoa saavien kertomuksia ja jakaa omia kokemuksiasi Facebookissa
osoitteessa www.mic-key.com/facebook.

MIC-KEY®SYÖTTÖLETKU

Pikasulkija
SECUR-LOK®-liitin/
potilaan puoleinen
pää

Ravinto-/
lääkeportti
Ravinto-/
lääkeportin tulppa

Huom. Lue huolellisesti kaikki tämän oppaan sisältämät varoitukset ja huomautukset ennen käyttöä.
Noudata pakkauksessa olevia käyttöohjeita.
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ULKOINEN KANTAOSA

BALLONKIVENTTIILI

Vatsan päällä oleva ulkoinen kantaosa eli kiinnityslevy pitää ravintoportin paikallaan. Kiinnityslevyn
ympärillä ja alapuolella olevalle iholle pääsee
kuitenkin ilmaa. Kantaosan tulee olla hieman ihon
pinnan yläpuolelle siten, että sen pohjan ja ihon
väliin jää noin 3 mm tilaa. Vatsan päällä olevassa
kantaosassa on kolme osaa: ravintoportti, tulppa
ja ballonkiportti.

Ravintoportin mahalaukun puoleisessa päässä
on vedellä täytettävä ballonki, joka pitää ravintoportin paikallaan. Ballonki on täytetty vedellä
ravintoportin asentamisen yhteydessä.

RAVINTOPORTTI
Ravintoportin sisällä on takaiskuventtiili. Se estää
mahan sisällön vuotamisen portista silloin, kun
tulppa on avoinna. Kun syöttöletkun potilaan
puoleinen pää on kiinnitettynä ravintoporttiin,
takaiskuventtiili avautuu ja ravinnon tai lääkkeiden
antaminen tai mahalaukun sisällön aspirointi on
mahdollista. Syöttöletkua voidaan käyttää myös
ilman poistamiseen eli paineen tasaamiseen tai
röyhtäyttämiseen (dekompressio). Älä koskaan
annostele ravintoa tai lääkettä suoraan ravintoporttiin vaan käytä siihen aina syöttöletkua.
On tärkeää huolehtia ravintoportin ja takaiskuventtiilin puhtaudesta. Kuivunutta letkuravintoa
voi jäädä kiinni venttiilin syvennykseen, jolloin
venttiili ei mene kiinni. Paras tapa estää tämä
on huuhdella syöttöletku huolellisesti riittävällä
vesimäärällä, jolloin letkuun jäänyt ravinto irtoaa.
Venttiili puhdistetaan vanupuikolla ja
vedellä. Varmista, ettei letkusta
irtoava ravinto jää venttiilin
suuaukkoon ja kuivu siihen
kiinni.

Ballonki täytetään ja tyhjennetään viemällä
ballongin täyttöporttiin (ballonkiventtiiliin)
luer-ruisku. Ballonkiventtiiliä käytetään vain
ballongin vesimäärän tarkistamisen tai MIC-KEY®ravintoportin vaihdon yhteydessä. Ballonkiventtiilin
kautta ei koskaan saa antaa ravintoa. Myös venttiilin
puhtaana pitäminen on tärkeää. Venttiilin syvennykseen voi jäädä vieraita aineita ja toimiakseen
kunnolla venttiilin pitää olla täysin puhdas.

Ravinto-/
lääkeportti

Sulkija
SECUR-LOK-liitin
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SYÖTTÖLETKUT
MIC-KEY®-syöttöletku
Tätä syöttöletkua käytetään ravinnon jatkuvaan
annosteluun. Kiinnitä letku ravintoporttiin asettamalla letkun potilaan puoleisessa päässä oleva
musta merkkiviiva ravintoportissa olevan mustan
merkkiviivan kohdalle. Aseta SECUR-LOK-liittimen
“nokka” ravintoportin sisään ja käännä sitä neljänneskierros myötäpäivään. Avaa syöttöletkun portti
ja kierrä ravinnonsiirtoletkun ENFit®-liitin syöttöletkuun. Syöttöletku pyörii liikkeen mukaan, joten
voit vaihtaa asentoa ruokailun aikana.
Irrotettuasi syöttöletkun ravintoportista, pese
syöttöletku jokaisen ruokailun jälkeen lämpimällä
saippuavedellä ja huuhtele sen jälkeen huolellisesti.
Veden päästäminen letkun läpi ja huuhtelu heti
käytön jälkeen ehkäisee ravintovalmisteen kuivumista ja tarttumista letkuun. MIC-KEY®-syöttöletku
on suositeltavaa vaihtaa uuteen vähintään 2 viikon
välein. Siten varmistetaan hyvä hygienia ja letkun
toiminta. Syöttöletkuja on mahdollista hankkia myös
erikseen (5 x 1 letku/pakkaus).
MIC-KEY®-syöttöletku bolusannostelua varten
MIC-KEY®-bolusletkua voidaan käyttää yhdessä
ENFit®-ruiskun kanssa ravinnon tai lääkkeiden
antamiseen. Sitä voidaan käyttää myös paineen
tasaamiseen tai röyhtäyttämiseen (jolloin mahasta
tulee pois ilmaa). Syöttöletku on hyvä irrottaa silloin
kun sitä ei käytetä.
RUISKUT
Syöttöletkupakkaus sisältää 6 ml:n luer-ruiskun.
Sitä käytetään ballongin tyhjentämiseen ja täyttämiseen sen vesimäärän tarkistamisen yhteydessä
sekä MIC-KEY®-ravintoportin vaihtamisen yhteydessä.
MIC-KEY®-ravintoporttipakkaukseen kuuluu myös
35 ml:n ENFit®-ruisku. Sitä käytetään syöttöletkun
käyttöönoton yhteydessä ja ruiskutettaessa vettä
letkun läpi sekä kun varmistetaan MIC-KEY®-ravintoportin oikea sijainti.
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PÄIVITTÄINEN HUOLTO JA KÄYTTÖ
Puhdista MIC-KEY®-ravintoportti päivittäin.
Pidä MIC-KEY®-ravintoportti ja sitä ympäröivä ihoalue
puhtaana ja kuivana. Käytä puhdistukseen:

•
•
•
•

mietoa saippuaa ja vettä
vanupuikkoja
pehmeää, nukkaamatonta kangasta
luer-ruiskua.

HUUHTELU
Ruiskuta vettä MIC-KEY®-syöttöletkun läpi jokaisen ruokailun
jälkeen tai kun sen kautta on annettu lääkettä (kuva a) ja pese letku
saippualla ja vedellä (kuva b). Huuhtele se pesun jälkeen huolellisesti
ja säilytä kuivassa, puhtaassa paikassa.
Jos saat jatkuvaa ravitsemusta, ruiskuta syöttöletkun läpi vettä vähintään
kolme kertaa vuorokaudessa.
Säilytä syöttöletkua kuivassa, puhtaassa paikassa. Syöttöletkut ovat käyttötavaraa ja letku pitää vaihtaa uuteen vähintään kahden viikon välein tai
hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.
Kierrä MIC-KEY®-ravintoporttia varovasti ensin koko kierros ja sen jälkeen
vielä neljänneskierros avanteessa ennen puhdistusta. Siten estät ballongin
tarttumisen mahalaukun sisäseinämään.
BALLONGIN VEDEN TARKISTAMINEN
Tarkista ballongin sisällä olevan veden määrä joka toinen viikko. Kiinnitä luer-ruisku
ballonkiporttiin ja poista sillä kaikki vesi ballongin sisältä. Anna ravintoportin olla
paikallaan (kuva c). Jos nestemäärä on pienempi kuin mitä alun perin on määrätty,
ruiskuta neste takaisin ja lisää steriiliä tai tislattua vettä niin paljon, että nestettä on
riittävä määrä (kuva d). Älä koskaan täytä ballonkia ilmalla. Ilma häviää nopeasti
ballongista eikä MIC-KEY®-ravintoportti enää pysy paikallaan.

A

B

C

D

Huomaa: Pese aina kädet huolellisesti lämpimällä saippuavedellä ennen kuin käsittelet ravintoporttia.
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AVANTEEN HOITO
Ota tavaksesi tutkia ravintoporttia ja sitä ympäröivää
ihoa aina ruokailun jälkeen. Huolehdi siitä, että iho
on puhdas ja kuiva. Tarkkaile avannealuetta muutaman minuutin ajan, jotta näet, vuotaako siitä mahan
sisältöä.
MIC-KEY®-ravintoportin päälle ei yleensä tarvitse
laittaa sidettä. Puhdista avannetta ympäröivä ihoalue
varovasti (kuva a). Kierrä ravintoporttia ja puhdista
uudelleen (kuva b). Käytä vanupuikkoa tai pehmeää
kangasta sekä mietoa saippuaa ja lämmintä vettä.

Jos saippua ärsyttää ihoa, puhdista alue pelkällä
vedellä tai kokeile jotain toista saippuaa.
Poista ravintoporttiin jäänyt öljy tai ruoka vanupuikolla tai pehmeällä kankaalla (kuva c).
Varo, ettei mikään MIC-KEY®-ravintoportin osa
puhkea tai repeä.
Huomaa: Pese aina kädet lämpimällä saippuavedellä
ennen kuin käsittelet ravintoporttia.

OHJEITA ENTERAALISEEN RAVITSEMUKSEEN
A

B

C

VARMISTA RAVINTOPORTIN OIKEA SIJAINTI
Noudata lääkärin antamia ohjeita. Toimi näin vain silloin, kun ravitsemuskanava on jo muodostunut.
Jos avanne on uusi, ota yhteyttä lääkäriin.
Aspirointi:

Kuuntelututkimus ilman avulla:

•
•
•

•
•

Vedä ruiskuun 5–10 ml ilmaa.

•

Jos ääntä ei kuulu, kokeile uudestaan. Jos ääntä 		
ei edelleenkään kuulu, ÄLÄ ALOITA RUOKAILUA.
Ota yhteyttä lääkäriin ja kerro ongelmasta.

Kiinnitä MIC-KEY®-bolusletku ravintoporttiin.
Kiinnitä ENFit®-ruisku bolusletkuun.
Aspiroi eli vedä mahan sisältöä ruiskuun
vetämällä mäntää taaksepäin (mahan sisältö
on ravintovalmistetta tai kirkasta tai keltaista
nestettä).

pH:n mittaaminen:

•

Mittaa aspiroidun mahan sisällön pH käyttämällä pH-indikaattoripaperia. pH:n pitäisi olla
5,5 tai sen alle. Jos olet epävarma, ravintoportin
oikea sijainti voidaan varmistaa röntgenkuvauksen avulla.

•

Ruiskuta mahalaukun sisältö takaisin, päästä
letkun läpi vettä ja aloita ruokailu.
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Aseta stetoskooppi vatsan vasemmalle puolelle
vyötärön korkeudelle. Vapauta ilma ruiskusta 		
syöttöletkun ravintoporttiin ja kuuntele, kuuluuko 		
mahalaukusta pulputtavaa ääntä.

Jos olet kokeillut kumpaakin yllä mainittua mene-		
telmää etkä edelleenkään ole varma, onko ravinto-		
portti oikeassa paikassa, ÄLÄ JATKA LETKURAVITSEMUSTA. Hoitohenkilökunta voi selvittää ravintoportin sijainnin läpivalaisututkimuksella.

RAVINNON JATKUVA ANNOSTELU
1.

Yhdistä letkuravintovalmiste ravinnonsiirtoletkuun.

2.

Yhdistä ravinnonsiirtoletku MIC-KEY®-syöttöletkuun.

3.

Poista ilma ravinnonsiirtoletkusta valuttamalla
letkuravintoa sen läpi. Kun ravintoliuos saavuttaa MIC-KEY®-syöttöletkun pään, sulje letku
pikasulkijalla.

4.

Avaa MIC-KEY®-ravintoportin tulppa, aseta
syöttöletkussa ja ravintoportissa olevat
mustat merkkiviivat kohdakkain ja työnnä
syöttöletkun potilaan puoleinen pää
MIC-KEY®-ravintoporttiin. Lukitse syöttöletku
paikalleen kääntämällä liitintä myötäpäivään,
kunnes tunnet kevyen vastuksen. Älä käännä
tätä pidemmälle.

5.

Yhdistä ravinnonsiirtoletku pumppuun.

6.

Säädä pumpun nopeus oikeaksi valmistajan
tai lääkärin ohjeiden mukaisesti.

7.

Vapauta letkun pikasulkija ja aloita ruokailu.

8.

Kun ruokailu on melkein lopussa, lisää ohjeistettu määrä vettä.

9.

Kun olet annostellut ravintovalmisteen ja
veden, irrota ravinnonsiirtoletku MIC-KEY®syöttöletkusta.

11. Irrota MIC-KEY®-syöttöletku MIC-KEY®-ravintoportista kiertämällä sitä vastapäivään niin kauan,
että ravintoportin ja syöttöletkun mustat merkkiviivat ovat kohdakkain. Irrota syöttöletku varovasti ja sulje MIC-KEY®-ravintoportin tulppa
huolellisesti.
12. Pese MIC-KEY®-syöttöletku lämpimällä saippuavedellä heti jokaisen käyttökerran jälkeen.
Huuhtele perusteellisesti ja säilytä kuivassa,
puhtaassa paikassa. Hygienia- ja toimivuussyistä
MIC-KEY®-syöttöletku pitää vaihtaa uuteen
vähintään 2 viikon välein.

10. Ruiskuta MIC-KEY®-syöttöletkun läpi 10–20 ml
(tai puhdistamiseen tarvittava määrä) lämmin
tä vettä käyttämällä apuna ENFit®-ruiskua.
(Pienempi määrä saattaa riittää, jos kyseessä
on keskonen, pienipainoinen vauva tai potilas,
jolle iso vesimäärä voi aiheuttaa ongelmia.
Kysy neuvoa hoitohenkilökunnalta.)
Muista:
Pese kädet saippualla ja vedellä ja kuivaa ne huolellisesti.
Noudata valmistajan ohjeita letkuravintovalmisteiden
oikeasta käsittelystä.

•
•
•

Käytä lääkärin määräämiä ravintovalmistemääriä.
Merkitse jokaiseen ravintovalmiste-erään päivä ja
kellonaika, jolloin sekoitit sen.
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RAVINNON ANTAMINEN KERTA-ANNOKSINA (BOLUSANNOSTELU)
Bolusannostelu ruiskulla

Painovoimaan perustuva bolusannostelu

1.

Yhdistä ENFit®-ruisku (ilman mäntää) bolusannosteluun tarkoitettuun MIC-KEY®-syöttöletkuun kiertämällä ruiskua napakasti neljänneskierroksen verran. Avaa syöttöletkun pikasulkija. Valmistele syöttöletku käyttöön täyttämällä se vedellä. Sulje letku sulkijalla, kun se
on täynnä vettä.

1.

Yhdistä letkuravintovalmiste ravinnonsiirtoletkuun
ja huuhtele. Varmista, ettei letkussa ole ilmaa.

2.

Liitä MIC-KEY®-bolusletku ravinnonsiirtoletkuun
kiertämällä sitä napakasti neljänneskierroksen
verran. Valmistele syöttöletku käyttöön antamalla
ravintovalmisteen valua letkun päähän asti ja sulje
letku pikasulkijalla.

Liitä bolusletku ravintoporttiin asettamalla
syöttöletkun ja ravintoportin mustat merkkiviivat kohdakkain. Työnnä syöttöletkun potilaan puoleinen pää ravintoporttiin ja kierrä
sitä myötäpäivään, kunnes tunnet kevyen
vastuksen (noin ¾ kierrosta). Älä kierrä tätä
pidemmälle.

3.

Liitä syöttöletku ravintoporttiin (ks. yllä) ja vapauta
sulkija.

4.

Voit säädellä antonopeutta nostamalla tai laskemalla ravintovalmistepussia.

5.

Kun ruokailu on melkein lopussa, lisää ohjeistettu
määrä vettä.

Kaada letkuravintoa hitaasti ruiskuun ja
vapauta letkun sulkija. Huolehdi siitä, että
ruisku on koko ajan täynnä ruokaa. Näin
mahalaukkuun ei pääse ilmaa. Voit säädellä
antonopeutta nostamalla tai laskemalla
ruiskua.

6.

Kun ravintovalmiste ja vesi on annettu, irrota
syöttöletku ravinnonsiirtoletkusta.

7.

Päästä syöttöletkun läpi 10–20 ml (tai puhdistamiseen tarvittava määrä) vettä. (Pienempi määrä 		
saattaa riittää, jos kyseessä on keskonen, pienipainoinen vauva tai potilas, jolle iso vesimäärä voi
aiheuttaa ongelmia. Kysy neuvoa hoitohenkilökunnalta.)

8.

Irrota syöttöletku MIC-KEY®-ravintoportista. Pese
letku lämpimällä saippuavedellä niin, että se on
läpinäkyvä, huuhtele perusteellisesti puhtaalla 		
vedellä ja ripusta kuivumaan.

2.

3.

4.

Kun ruisku on melkein tyhjä, lisää ruiskuun
ohjeistettu määrä vettä.

5.

Kun olet annostellut ravintovalmisteen ja
veden, sulje letku pikasulkijalla ja laita ruiskuun 10–20 ml lämmintä vettä. (Pienempi
määrä saattaa riittää, jos kyseessä on keskonen, pienipainoinen vauva tai potilas, jolle
iso vesimäärä voi aiheuttaa ongelmia. Kysy
neuvoa hoitohenkilökunnalta.) Laita ruiskun
mäntä paikalleen ja vapauta letkun sulkija.
Päästä syöttöletkun läpi vettä niin kauan, että
se on puhdas ja läpinäkyvä.

6.

Irrota syöttöletku kiertämällä sitä vastapäivään niin kauan, että ravintoportin ja syöttöletkun mustat merkkiviivat ovat kohdakkain. Ota syöttöletku varovasti irti ja sulje
MIC-KEY®-ravintoportin tulppa huolellisesti.
Pese syöttöletku lämpimällä saippuavedellä
niin, että letku on läpinäkyvä. Huuhtele se
sitten perusteellisesti puhtaalla vedellä ja
säilytä kuivassa, puhtaassa paikassa. Hygienia- ja toimivuussyistä bolusletku pitää
vaihtaa uuteen vähintään 2 viikon välein.
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LÄÄKKEIDEN OTTAMINEN
Lääkkeiden pitäisi mahdollisuuksien mukaan olla
nestemäisessä muodossa. Jos neste on paksua,
ohenna sitä vedellä letkun tukkeutumisen estämiseksi. Pyydä laimennusohjeet apteekista.

•

Jos lääkkeet voi ottaa murskattuna, murskaa 		
ne hienoksi jauheeksi ja liuota huolellisesti 		
veteen. Melkein kaikki lääkkeet sekoittuvat 		
hyvin lämpimään veteen.

•

•

Älä koskaan sekoita lääkkeitä letkuravinto		
valmisteen joukkoon, ellei hoitohenkilökunta 		
ole neuvonut tekemään niin.

•

Ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin annostelet 		
uusia lääkkeitä letkun kautta.

Jos lääkettä on saatavana vain kiinteässä
muodossa, kysy hoitohenkilökunnalta tai
apteekista, voiko tabletit tai kapselit murskata
ja sekoittaa veteen. Kaikkia lääkkeitä ei voi
ottaa murskattuna ja veteen sekoitettuna.

MIC-KEY®-RAVINTOPORTIN VAIHTAMINEN
MILLOIN JA MITEN?
Hoitohenkilökunta neuvoo, milloin MIC-KEY®-ravintoportti pitää vaihtaa. Suosituksena on, että ravintoportti
vaihdetaan uuteen 3 kuukauden välein. Näin sen hygieeninen käyttö onnistuu parhaiten ja avannealue pysyy
terveenä. Ravintoportin pitäisi toimia hyvin 3 kuukautta normaalissa käytössä (ks. käyttöohjeet). Hoitohenkilökunta opettaa sinut vaihtamaan ravintoportin itse. Avanteen mittaamiseen tarkoitetun MIC-KEY®-mittalaitteen
avulla ravintoportin letkusta tulee oikean mittainen ja ruokailu onnistuu hyvin.
TÄRKEÄÄ: Avanne tulisi mitata 3–6 kuukauden välein siltä varalta, että ravintoportin kokoa pitää muuttaa esimerkiksi lihomisen tai laihtumisen takia ja erityisesti lapsen kasvun myötä. Kysy tarkempia tietoja hoitohenkilökunnalta.
Hyödyllisiä vinkkejä:
Letkuravitsemus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla, kun ravintoportti vaihdetaan uuteen 3 kuukauden
välein. Hakeudu hoitohenkilökunnan vastaanotolle, jos jokin alla mainituista seikoista koskee sinua ja pyydä
että avanteen pituus tarkistetaan MIC-KEY®-mittalaitteella:
a. Huomattava painonnousu tai -lasku
b. Ravintoportti nipistää ihoa tai tuntuu tiukalta.
c. Ravintoportti tuntuu liian löysältä ja/tai avanne vuotaa.
d. Avanne tuntuu epämukavalta ja/tai avannealue on ärtynyt.
e. Ravintoportti ei kierry tavanomaisten huoltotoimien yhteydessä (tuntuu olevan jumissa tai
painunut ihoon).
a.

c.

b.

d.

e.
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MIC-KEY®-RAVINTOPORTIN VAIHTAMINEN:
1.

Pese kädet ja ota uusi MIC-KEY®-ravintoportti
pois pakkauksestaan. Lisää ballonkiin 5 ml
steriiliä tai tislattua vettä (kuva a).

8.

Aseta ballonki mahalaukun seinämää vasten vetämällä MIC-KEY®-ravintoporttia hyvin varovasti ylös
päin, kunnes se pysähtyy.

2.

Irrota ruisku ja tarkastele ballonkia. Sen pitäisi
olla symmetrinen. Varmista, ettei se vuoda.
Poista vesi ballongista.

9.

Pyyhi neste ja liukaste pois letkusta ja avanteesta.

3.

Kiinnitä luer-ruisku mahassa olevan
MIC-KEY®-ravintoportin ballonkiventtiiliin.
Vedä ruiskun mäntää taaksepäin, kunnes
kaikki vesi on tullut pois ballongista (kuva b).

4.

Vedä MIC-KEY®-ravintoportti varovasti pois
mahasta. Pieni määrä vesiliukoista liukastetta
voi helpottaa poistamista (kuva c).

5.

Kostuta uuden MIC-KEY®-ravintoportin kärki
vesiliukoisella liukasteella. Älä käytä öljyä tai
vaseliinia.

6.

Ohjaa uuden ravintoportin kärkiosa varovasti
avanteeseen. Työnnä se kokonaan sisään niin
pitkälle, että ravintoportti on kiinni ihossa.

7.

Pidä ravintoporttia paikallaan ja ruiskuta
ballonkiin 5 ml (3–5 ml / 12 Fr) tislattua tai
steriiliä vettä. Ballonkiin ei saa joutua ilmaa
(kuva e).

Ballonkiin ei saa koskaan laittaa yli 10 ml
(5 ml / 12 Fr) nestettä.
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10. Varmista ravintoportin oikea sijainti. Työnnä ravintoporttiin syöttöletku, vedä ruiskuun mahalaukun
sisältöä ja mittaa pH käyttämällä pH-indikaattoripaperia. pH:n pitäisi olla 5,5 tai sen alle. Jos olet
epävarma, ravintoportin oikea sijainti voidaan
varmistaa röntgenkuvauksen avulla. Ruiskuta maha
laukun sisältö takaisin, päästä letkun läpi vettä ja
aloita ruokailu.

LASTEN LETKURAVITSEMUKSEN ERITYISPIIRTEITÄ
Lasten hoidossa pitää ottaa huomioon heitä koskevat erityistarpeet. Jos lapsella on mahalaukkuavanne,
seuraavista huomioista voi olla apua hänen hoidossaan.
LAPSEN MAHALAUKKU ON PIENI
Kun lapsi kasvaa, hänen elimistönsä pystyy ottamaan vastaan suurempia letkuravintoannoksia.
Aluksi lapselle annetaan pieniä määriä letkuravintoa useita kertoja päivässä. Bolusannoksen antaminen kestää noin 20–40 minuuttia kerrallaan.
Kun letkuravinnon antaminen perustuu painovoimaan tai käytetään pumppua, ravintoa vapautuu hitaasti ja tasaisesti, joten aikaa jää ruokailun
valvomisen ohella muuhunkin. Etene maltilla ja
suurenna kerrallaan annettavaa ravintovalmistemäärää vähitellen.
Jos lapsen maha on täynnä, ravintovalmistetta voi
vuotaa avanteesta. Lapsi voi myös kärsiä koliikista
ja oksentaa tai pulauttaa ravintovalmistetta. Jos
näin tapahtuu, kysy hoitohenkilökunnalta, voisiko
vaivaa helpottaa poistamalla ilmaa ja tasaamalla
painetta (dekompressio).
LAPSI KASVAA
Avannelapsilla on samat perustarpeet kasvun ja
kehityksen suhteen kuin muillakin ja myös heidän
ravinnontarpeensa lisääntyy kasvun myötä.
Avannetta pitää mitata useammin kuin aikuisilla,
jotta MIC-KEY®-ravintoportti on varmasti oikean
kokoinen.

RIITTÄVÄ VEDENSAANTI ON LAPSELLEKIN TÄRKEÄÄ
Enteraalista ravintoa saavat ovat samanlaisia kuin me
kaikki muutkin: riittävä nesteytys on tärkeää. Jos sää on
lämmin tai lapsella on kuumetta, runsaampi vedensaanti
voi ehkäistä kuivumista. Kysy tarkemmat ohjeet hoitohenkilökunnalta.
RUOKAILU ON TÄRKEÄ KOKEMUS LAPSELLE
Vaikka lapsi saa ravintoa ravintoportin kautta, osallistuminen ruokailuhetkiin pöydän ääressä on silti tärkeää
(jos se onnistuu turvallisesti). Siten lapsi saa mahdollisuuden ruoan kokemiseen. Rohkaise lasta koskettelemaan ja maistamaan ruokaa tavalliseen tapaan, vaikka
siitä tulisikin sotkua.
VAUVAN SUU TARVITSEE STIMULAATIOTA
Vauvan suu on erityisen herkkä alue. Vaikka lapsi ei
pystykään imemään ja nielemään niin hyvin, että syöminen onnistuisi, hänellä on kuitenkin imurefleksi.
Imeminen lohduttaa vauvaa. Stimuloi tutilla vaivan
huulia, ikeniä ja kieltä ruokailun aikana. Kun lapsi kasvaa,
anna hänelle mahdollisuus pureskeluun ja imeskelyyn
muilla tavoin.
Keskustele hoitohenkilökunnan kanssa siitä, miten lapsi
voi harjoitella opetella pureskelua ja imeskelyä.
LAPSEN PITÄÄ PÄÄSTÄ LIIKKUMAAN
On tärkeää, että vauva pääsee kierähtämään vatsalleen
– siten hän oppii työntämään itseään ylös ja ryömimään.
Nappimallinen MIC-KEY®-ravintoportti on niin litteä,
ettei se haittaa normaalia liikkumista.
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MITEN TOIMIA, JOS…
LAPSI OKSENTAA

BALLONKI VUOTAA TAI RIKKOUTUU

Jos lapsi oksentaa ruokailun aikana, seuraavat
keinot voivat auttaa:

Pidä aina kotona vaihtovarana toinen MIC-KEY®-ravintoportti. Silikoninen ballonki kestää ehjänä yleensä useita
kuukausia, mutta sen kestoon vaikuttavat monet tekijät,
kuten lääkitys, ballongin täyttämiseen käytettävä vesimäärä, mahan pH ja ravintoportin huolto.

•

Pidä lapsi istuma-asennossa ruokailun aikana.
Jotkut lapset pulauttelevat, jolloin ravinto
nousee takaisin ruokatorveen (gastroesofageaalinen refluksi). Oikea ruokailuasento on
hyvin tärkeä näille lapsille, joten huolehdi
siitä, että lapsi on ruokaillessaan pystyasennossa tai vähintään 30 asteen kulmassa.

•

Sekoita ravintovalmiste oikein ja varmista,
ettei se ole kylmää.

•

Käytä vasta sekoitettua ravintovalmistetta.
Älä käytä aiemmin sekoitettua ravintovalmistetta, jos sitä on säilytetty jääkaapin ulkopuolella yli neljä tuntia.

•

Hidasta ravinnon antonopeutta tai pidä
pieni tauko ja jatka ravinnon antamista sitten
kun lapsella on parempi olo. Muista päästää
letkun läpi lämmintä vettä ennen kuin jatkat
ravinnon antamista.

Jos oksentelu (tai pahoinvointi) jatkuu tai jos lapsi
oksentaa ruokailun jälkeen, ota yhteyttä hoitohenkilökuntaan.
LAPSELLE TULEE HENGITYSVAIKEUKSIA
RUOKAILUN AIKANA TAI HETI SEN JÄLKEEN

•
•
•

Lopeta ravinnon antaminen heti.
Tyhjennä mahalaukku (tasaa painetta).
Ota heti yhteyttä lääkäriin.

SYÖTTÖLETKU TUKKEUTUU
Jos letkun halkaisija on pieni, se tukkeutuu helpommin,
mutta sen puhtaaksi huuhteluun tarvitaan vähemmän
vettä. Imeväisikäisten letkun läpi ruiskutetaan yleensä
3–10 ml vettä. Tarkista käyttämäsi vesimäärä ja muuta
sitä tarvittaessa. Joidenkin letkuravintoa saavien vedensaantia pitää rajoittaa, joten pidä tällöin kirjaa siitä,
minkä verran vettä ruiskutetaan letkun läpi kerrallaan.
Ehkäise letkun tukkeutumista ruiskuttamalla letkun läpi
lämmintä vettä:

•
•
•

ennen jokaista ruokailua ja ruokailun jälkeen

•

sen jälkeen, kun olet tarkistanut pH:n mahan
sisällöstä.

ennen lääkkeiden antamista ja sen jälkeen
3–4 tunnin välein, kun käytetään jatkuvaa ravitsemusta

Älä sekoita lääkkeitä letkuravintovalmisteen joukkoon.
Lääkkeen pitäisi mahdollisuuksien mukaan olla nestemäisessä muodossa. Jos se ei ole mahdollista, murskaa
lääke hienoksi jauheeksi ja liuota huolellisesti veteen.
Jos lääkkeitä on useita, anna ne yksi kerrallaan ja huuhtele letku lämpimällä vedellä aina ennen lääkkeen antamista ja sen jälkeen. Ruiskuta letkun läpi 5 ml vettä eri
lääkkeiden antamisen välissä.

RAVINNONSIIRTOLETKU IRTOAA
Pysäytä pumppu. Arvioi, minkä verran ravintovalmistetta on mennyt hukkaan. Pyyhi ravinnonsiirtoletkun pää huolellisesti saippuavedellä.
Varmista, ettei siihen jää öljyä tai ravintovalmistetta.
Puhdista syöttöletkun ravintoportti vanupuikolla ja
alkoholilla. Kastele letku lämpimällä vedellä. Kuivaa
liitäntäkohdat ja kiinnitä letkut tiukasti toisiinsa
kääntämällä neljänneskierros. Jatka ravinnon
antamista ja anna lisäravintoa saman verran kuin
irtoamisen takia meni hukkaan.
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BALLONKI EI TYHJENE
Jos et saa poistettua vettä ballongista ruiskulla, varmista
että ballonkiventtiilin ontelo on puhdas. Onteloon voi
joskus tarttua ravintovalmistetta tai muuta ainesta,
joten huolehdi siitä, ettei ruoka estä venttiilin toimintaa.
Puhdista ontelon sisäpuoli ja aseta sen jälkeen ruisku
tiukasti venttiiliin, paina ja kierrä neljänneskierros. Vedä
ruiskun mäntää uudelleen taaksepäin. Jos ballonki ei
tyhjene, paina venttiiliä ison paperiliittimen pään avulla
ja päästä vesi pois. Muista huolehtia siitä, että sinulla on
kotona vaihtovarana uusi ravintoportti.

AVANNEALUEELLA ON IHO-ONGELMIA

LAPSELLA ON RIPULIA

Jos huomaat seuraavia avanteeseen liittyviä
ongelmia, ota heti yhteyttä lääkäriin:

Ripuli voi aiheutua esimerkiksi seuraavista syistä:

•
•
•

Avanteesta vuotaa verta.

•
•
•
•
•

Avannealue haisee epämiellyttävältä.

Mahan sisällön joukossa on verta.

•

Ravintoa annetaan liian nopeasti. Kokeile hitaampaa annostelua.

•

Ravintovalmiste on pilaantunut. Kannattaa sekoittaa uusi annos ravintovalmistetta jokaista ruokailukertaa varten. Jos säästät ruokailusta jäänyttä 		
ravintovalmistetta, säilytä se aina jääkaapissa.
Älä koskaan säilytä sitä pidempään kuin 24 tuntia.

•

Ravintovalmisteen, lääkityksen tai ruokailurutiinien
muutokset. Nämä ja muunlaiset muutokset voivat
aiheuttaa ummetusta tai ripulia. Toteuta muutokset
aina vähitellen, jos mahdollista.

Avannealue on jatkuvasti punoittava ja arka
ja/tai punoittava alue on halkaisijaltaan yli
2,5 cm.
Iho avanteen ympärillä on turvoksissa.
Avanteen ympärillä on märkäeritettä.
Lapsella on kuumetta.
Lapsella on jatkuvaa kipua.

Muista pyörittää MIC-KEY®-ravintoporttia varovasti
1¼ kierroksen verran päivittäin sen huollon yhteydessä. Sillä tavoin varmistat, että ilma kiertää hyvin
avannealueella. Avannealueen ihon punoitus ja
arkuus voivat johtua väärän kokoisesta ravintoportista (esimerkiksi lihomisen tai laihtumisen
yhteydessä) tai mahan sisällön vuotamisesta.
Puhdista ja kuivaa alue usein.
Iholle voi myös kertyä granulaatiokudosta. Granulaatiokudosta muodostuu, kun elimistö pyrkii
korjaamaan leikkaushaavaa. Kudosalue voi laajentua, jolloin se vaatii hoitoa.

Jos ripuli kaikesta huolimatta jatkuu, ota yhteyttä
lääkäriin.
LAPSELLA ON UMMETUSTA

•

Osa letkuravintovalmisteista voi aiheuttaa ummetusta herkille yksilöille. Vähäinen liikunta, ravintovalmisteen muutokset, lääkitys, elimistön kuivu-		
minen tai ruokailurutiinien muutokset voivat myös
aiheuttaa ummetusta. Jos ummetus jatkuu, ota 		
yhteyttä lääkäriin.

•

Katso osoitteesta www.mic-key.com muita hyödyllisiä vinkkejä ja neuvoja.

Jos granulaatiokudoksesta vuotaa verta tai sitä
muodostuu runsaasti, ota yhteyttä lääkäriin.
TÄRKEÄÄ: Jos ravintoportti ei tunnu sopivan kokoiselta, ota yhteyttä lääkäriin tai muuhun hoitohenkilökuntaan.
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OHJEESSA KÄYTETTYÄ SANASTOA
ASPIROINTI: Mahan sisällön vetäminen ruiskuun
pH-arvon mittaamista varten.
BOLUSANNOSTELU: Suuria määriä letkuravintoa
annetaan lyhyessä ajassa ravinnonsiirtoletkun
avulla tai ruiskulla syöttöletkun kautta.
ENFit®-RUISKU: Bolusannostelussa ja mahan
sisällön aspiroinnissa käytettävä ruisku, jossa on
naarasliitos.
RAVINNON JATKUVA ANNOSTELU: Pieniä määriä
letkuravintoa annetaan jatkuvasti päivän (tai yön)
aikana ilman taukoja (kesto usein 20–24 tuntia).
ENTERAALINEN RAVITSEMUS: Nestemäisen
ravinnon antaminen mahalaukkuun tai suoleen
asetetun letkun kautta.
RAVINTOPUMPPU: Pieni verkkovirralla tai paristoilla toimiva laite, jotka säännöstelee automaattisesti syöttöletkun kautta annettavan ravintovalmisteen määrää.
RAVINNONSIIRTOLETKU: Letkujärjestelmä, joka
yhdistää ravintovalmistepakkauksen tai pumpun
syöttöletkuun.
SYÖTTÖLETKU: Letku, jonka kautta letkuravinto
kulkee mahalaukkuun tai suoleen.
RAVINTOPORTTI: Vatsan iholle asennettava
”nappi”, johon yhdistettävän letkun kautta ravintoa voidaan antaa vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun.
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GASTROESOFAGEAALINEN REFLUKSI: Ravintovalmisteen tai mahanesteen nousu mahalaukusta takaisin
ruokatorveen.
GASTROINTESTINAALINEN DEKOMPRESSIO: Ilman tai
nesteen poistaminen mahalaukusta (”tuuletus”).
GASTROSTOOMA: Mahalaukkuavanne; ihon läpi mahalaukkuun johtava aukko.
GRANULAATIOKUDOS: Avanteen ympärille tai pinnalle
kertyvä ylimääräinen kudos, johon muodostuu myöhemmin säikeistä arpikudosta.
PAINOVOIMAAN PERUSTUVA ANNOSTELU: Ravintovalmiste valuu mahalaukkuun painovoiman avulla eli
ravinnon antamiseen ei käytetä pumppua.
JAKSOTTAINEN RAVITSEMUS: Pienempien letkuravintoannosten antaminen usein päivän tai yön aikana.
LUER-RUISKU: Ruisku, jonka kärjessä ei ole kierteitä eikä
lukkoa; käytetään veden ruiskuttamiseen ballongin sisälle.
AVANNE: Aukko, jonka läpi ravintoletku viedään elimistöön.
MAHALAUKUN SISÄLTÖ (RESIDUAALI): Edellisestä ruokailukerrasta mahaan jäänyt ravinto ja mahaneste, joita
on mahalaukussa juuri ennen seuraavaa ruokailukertaa.

MIC-KEY®-RAVINTOPORTIN TIEDOT
NIMI______________________________________________________PUH._______________________________
LÄÄKÄRI__________________________________________________PUH._______________________________
ASENNUSPÄIVÄMÄÄRÄ_____________________________________ TYYPPI_____________________________
VAIHTOPÄIVÄMÄÄRÄT_________________________________________________________________________

RAVINTOPORTIN JA SYÖTTÖLETKUN TIEDOT:
TILAUSNUMERO___________________________________________ERÄNUMERO________________________
FR-KOKO__________________________________________________AVANTEEN PITUUS (CM_______________
BALLONGIN TÄYTTÖTILAVUUS________________________________ML
MIC-KEY®-SYÖTTÖLETKU (5 X 1/LAATIKKO), VAIHDETAAN KAHDEN VIIKON VÄLEIN
TILAUSNUMERO____________________________________________
MIC-KEY®-SYÖTTÖLETKU BOLUSANNOSTELUA VARTEN (5 X 1/LAATIKKO), VAIHDETAAN KAHDEN VIIKON VÄLEIN
TILAUSNUMERO____________________________________________

LETKURAVINTO:
LETKURAVINTOVALMISTEEN MERKKI____________________________
LETKURAVINTOVALMISTEEN NIMI______________________________VALMISTEEN MÄÄRÄ ________ML
RUOKAILUAJAT_____________________________________________
KERRALLAAN ANNETTAVAN RAVINNON MÄÄRÄ__________________VESIMÄÄRÄ_________________________
PUMPUN ASETUS TAI ANTONOPEUS____________________________MUUT AINEOSAT____________________
SOSEUTETTU TAVALLINEN RUOKA: NOUDATA LÄÄKÄRIN OHJEITA
LETKUN LÄPI RUISKUTETAAN _________ML VETTÄ ENNEN JOKAISTA RUOKAILUA JA RUOKAILUN JÄLKEEN
SEKOITA HYVIN JA SÄILYTÄ JÄÄKAAPISSA: NOUDATA HOITOHENKILÖKUNNAN OHJEITA
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MUISTIINPANOJA
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LISÄTUKEA JA APUA
TÄRKEÄÄ: Sivuilta www.tubefed.com ja www.mic-key.fi löydät tietoa ravintoportista ja sen lisäosista sekä
potilasohjeen Patient Use & Care Guide useilla kielillä.
1. Parhaan mahdollisen hoitotuloksen varmistamiseksi
ravintoportti pitää vaihtaa 3 kuukauden välein tai useammin, jos:
a) olet lihonut tai laihtunut huomattavan paljon®
b) ravintoportti nipistää ihoa tai tuntuu tiukalta®
c) ravintoportti tuntuu liian löysältä ja/tai avanne vuotaa®
d) avanne tuntuu epämukavalta ja/tai ärtyneeltä®
e) ravintoportti ei kierry tavanomaisten huoltotoimien yhteydessä
		 (tuntuu olevan jumissa tai painunut ihoon)®.
® Ravintoportin ihon päällä olevan osan pohjan pitäisi olla 2 mm irti ihosta.
2. Käytä MIC-KEY®-ravintoportin kanssa vain MIC-KEY®-syöttöletkuja
(muun merkkiset eivät sovi yhteen tai voivat vaurioittaa takaiskuventtiiliä).
3. Noudata pakkauksessa olevia käyttöohjeita.

Tarvittaessa ota yhteyttä Avanos-edustajaan
p. 020-720 9550 (Meda Oy / Mylan Finland Oy, a Viatris Group Company)
infofi@viatris.com
Tilaukset: Tamro Sairaalatarvikemyynti:
p. 020-445 3300, asiakaspalvelu@tamro.com

www.tubefed.com
www.mic-key.fi
® Avanos Medical Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki. © 2019 AVNS.
Kaikki oikeudet pidätetään. ENFit® Global Enteral Device Supplier Association, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
Käytetään yrityksen luvalla. HC204 00 UK

