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Ohjeet parantuneen avannekanavan
päivittäiseen hoitoon

MIC-KE Y*-ravintopor tin
hoito
•

Pese ja kuivaa kätesi aina ennen ravintoportin käsittelyä.

•

Tarkkaile stooma-aluetta ja ota yhteyttä hoitavaan yksikköön mikäli näet
alueella punoitusta tai ärsytystä.

•

Pese ravintoportti ja sitä ympäröivä iho päivittäin miedolla saippualla ja vedellä.
Huuhtele ja kuivaa perusteellisesti tai kuten hoitava yksikkö on sinua ohjeistanut (1).

•

Avaa ravintoportin korkki ja puhdista sen syöttöletkun aukko
huolellisesti pumpulipuikolla (2).

•

Älä käytä mitään sidostarpeita MIC-KEY* -ravintoportin alla ellei siihen
ole kliinistä tarvetta.

1

2
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Päivittäin

Kahden viikon välein
•

Tarkista ballongin vesimäärä kahden viikon välein.
Pidä ravintoporttia paikallaan tarkistuksen aikana varmistaaksesi
ettei se luiskahda ulos.
täytä ballonkia
– Älä koskaan
tai ilmalla.
keittosuolalla
llonkia.
– Älä ylitäytä ba

Tehdäksesi tämän, kiinnitä
luer-ruisku ballonkiporttiin ja
vedä koko ballongin vesimäärä
ruiskuun pitäen samalla ravintoporttia paikallaan.

2

Jos vesimäärä on pienempi
kuin pitäisi, ruiskuta vesi
ruiskusta takaisin ballonkiin
ja lisää steriiliä tai puhdasta
vesijohtovettä siten, että
ballongissa on oikea vesimäärä.

•

Pyöritä MIC-KEY* -ravintoporttia avanteessa hellävaraisesti täysi ympyrä ja
neljänneskierros ennen puhdistamista.

•

Vaihda syöttöletku uuteen.
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1

MIC-KE Y*- syöttöletkun
kiinnittäminen

1

2

Avaa MIC-KEY* -ravintoportin
suojakorkki.
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Yhdistä syöttöletku ravitsemusletkuun ja
täytä letku ravintoliuoksella 2–3 cm:n
etäisyydelle letkun päästä. Sulje rullasuljin ja valkoinen klipsisuljin.

3

Kohdista mustat merkit vastakkain
syöttöletkusta ja ravintoportista ja
työnnä syöttöletkun SECUR-LOC* -pää
syöttöportin sisälle.

4

5

Aloita ravitsemus avaamalla rullasuljin
sekä valkoinen klipsisuljin ja jos käytössä,
käynnistämällä ravintopumpun.
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Pyöritä syöttöletkua neljänneskierros
myötäpäivään.

MIC-KE Y*-syöttöletkun
irrottaminen

1

On suositeltavaa irrottaa syöttöletku
MIC-KEY* -ravintoportista ravitsemuksen
päätyttyä. Toimi seuraavasti: Irrota
ravitsemusletku syöttöletkusta.

2
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H2O

Käyttämällä ENFit*-ruiskua, huuhtele
syöttöletkua 10–20 ml:lla vettä
(tai pienemmällä määrällä jos määrä
on liian suuri. Kysy neuvoa hoitavasta
yksiköstä).

3

Irrota syöttöletku MIC-KEY* -ravintoportista pyörittämällä syöttöletku
vastapäivään siten, että mustat
kohdistusmerkit syöttöletkusta ja
ravintoportista ovat kohdakkain.

4

Vedä syöttöletku hellävaraisesti
ulosravintoportista ja laita
MIC-KEY*-ravintoportin
suojakorkki paikoilleen.

•

Pese syöttöletku välittömästi käytön jälkeen lämpimällä saippuavedellä.

•

Huuhtele huolellisesti ja säilytä kuivassa, puhtaassa paikassa.

•

Toimivuuden ja hygieenisyyden vuoksi syöttöletku on vaihdettava uuteen
viimeistään kahden viikon välein.
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MIC-KEY* -syöttöletkun
huolto ja säilytys

Vinkkejä käyttöön
•
•

•
•
•
•

Älä toteuta letkuravitsemusta ellet ole varma, että ravintoportti on oikeassa paikassa.
Tarkista oikea paikka hoitavan yksikön antamien ohjeiden mukaisesti.
Varmista, että sinulla on aina korvaava ravintoportti saatavilla. Mikäli nykyinen ravintoportti
luiskahtaa avanteesta ulos, on uusi tuote laitettava paikoilleen välittömästi. Työnnä uusi
ravintoportti avanteeseen, mutta älä täytä ballonkia, sillä terveydenhuollon ammattilaisen tulee
tehdä se. Teippaa ravintoportti iholle. Lopeta ravitsemuksen toteuttaminen välittömästi ja ota
yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.
Älä laita sidostarpeita MIC-KEY* -ravintoportin alle.
Huuhtele ravintoportti aina vedellä ennen ja jälkeen ravitsemuksen- ja lääkkeiden antamisen.
Älä ylitäytä ballonkia.
Hoitava yksikkösi autaa sinua päättämään milloin MIC-KEY* -ravintoporttisi vaihdetaan uuteen.
Suosittelemme vaihtamaan ravintoportin aina kolmen kuukauden välein parhaiden hoitotulosten, hygienian ja avanteen terveyden ylläpitämiseksi. Ravintoporttisi on suunniteltu
kestämään kolme kuukautta normaalikäytössä (katso käyttöohjeet).

Lääkkeiden annostelu
•
•
•
•
•
•

Täytä ENFit*-ruisku vedellä, yhdistä syöttöletku ja täytä se vedellä 2–3 cm:n etäisyydelle letkun
päästä. Sulje valkoinen klipsisulkija ja kiinnitä syöttöletku syöttöporttiin. Irrota ruisku syöttöletkusta ja tyhjennä se.
Murskaa lääkitys (tabletit tai kapselit) ja sekoita ne haaleaan veteen tai kuten farmaseuttisi
on ohjeistanut.
Ime sisältö ENFit*-ruiskuun. Yhdistä se syöttöletkuu, avaa klipsisulkija ja ruiskuta ruiskun
sisältö letkuun.
Sulje klipsisulkija uudelleen, irrota ruisku, täytä se vedellä ja huuhtele letku uudelleen.
Irrota syöttöletku ja sulje ravintoportin suojakorkki. Puhdista kuten edellä on ohjeistettu.
Älä koskaan sekoita eri lääkkeitä keskenään. Annostele ne aina yksitellen ja huuhtele letku
vedellä jokaisen lääkkeen jälkeen erikseen.
Älä koskaan lisää lääkitystä enteraalisen ravitsemusnesteen tai kotitekoisen ravinnon sekaan.

Epäselvissä tapauksissa
Ravitsemusterapeuttisi:

Puhelin:

Hoitava yksikkösi:

Puhelin:

Kotihoito:

Puhelin:

Muu yhteyshenkilö:

Puhelin:

TÄRKEÄÄ

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its aﬃliates. ©2020 AVNS. All rights reserved. ENFit® is a Registered
Trademark or Trademark of Global Enteral Device Supplier Association, Inc. Used with permission. HC224-00-UK COPY-04362

Yhteys edustajaan: p. 020 720 9550
infofi@viatris.com
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Yllä mainitut ohjeet ovat ainoastaan suosituksia ravintoportin oikeaan käyttöön. Niitä tulee noudattaa vain mikäli hoitavan
yksikön hoitajan tai lääkärin ohjeita ei ole saatavilla. Avanos hoito-ohjeet eivät missään olosuhteissa ylitä lääketieteellisiä tai
sairaanhoidollisia ohjeita. Lopullinen hoitovastuu tulee säilyä hoitavan yksikön lääkärillä. Kaikkiin lääkinnällisiin laitteisiin
liittyy luontaisesti riskejä. Tutustu tuotteen pakkausmerkintöihin indikaatioista, varoituksista jakontraindikaatioista.

