MIC-KEY*
Introducer Kit

"GOLDEN RULES"
FÖR POSTOPERATIV VÅRD
OMEDELBART EFTER INGREPPET
• Övervaka vitala funktioner: Det är mycket viktigt att övervaka patientens vitala funktioner under
de första timmarna efter ingreppet: Medvetandenivån, pulsen och blodtrycket. Dessa parametrar
kan indikera blödning (inre eller yttre).
• Kontrollera sondens placering: Anteckna stomikanalens längd, FR-storleken och mängden
vatten som sprutats in i ballongen.
• Inled enteral näringstillförsel: Koppla en dräneringspåse till gastrostomi- eller matningssonden
för att avlägsna all överflödig luft från magsäcken. Den enterala näringstillförseln kan fortsätta 12
timmar efter ingreppet om inga komplikationer uppstår och inga kontraindikationer för fortsatt
näringstillförsel finns.
DAGLIGA VÅRDÅTGÄRDER
• Stomiskötsel: Desinficera stomiområdet och SAF-T-PEXY*-ankarknapparna dagligen med ett
vattenbaserat, klart desinfektionsmedel. Kontrollera stomiområdet och SAF-T-PEXY*ankarknapparna dagligen och observera eventuella tecken på infektion (t.ex.: rodnad eller
irritation, se bruksanvisningen) eller smärta i bukområdet. Om sådana teckenuppkommer:
fråga efter ytterligare anvisningar av den vårdansvariga hälso- och sjukvårdspersonalen.
• Förebygg "buried bumper": Rotera gastrostomisonderna, Mic*- och MIC-KEY*, runt sin axel som
en del av den dagliga vården. Rotera ändå aldrig jejunalsonder eller SAF-T-PEXY*-ankarknappar
av polyuretan.
• Skötsel av gastrostomisond eller näringsport med låg profil: Kontrollera ballongens innehåll
varannan vecka. Dra upp ballongvätskan i sprutan. Spruta tillbaka vattnet och tillsätt vatten upp
till den ursprungliga vätskevolymen. Kontrollera att sonden är ren. Det är viktigt att hålla sonden
eller näringsporten ren och skölja den noggrant. Använd vid behov en bomullspinne för att
rengöra ballongens påfyllningsport.
• Bada inte: Patienten får inte bada så länge SAF-T-PEXY*-ankarknapparna sitter på plats. Det är
tillåtet att duscha.
• SAF-T-PEXY*-ankarknappar: Vanligtvis smälter gastropexistygnen efter 2–3 veckor och
SAF-T-PEXY*-ankarknapparna faller bort. Därefter ska huden tvättas dagligen med tvål och
vatten samt torkas noggrant. Kontakta läkare om du upplever rodnad eller svullnad i huden.
Om ankarknapparna inte har fallit bort efter 3-4 veckor kan de tas bort av den läkare som utfört
ingreppet.

DAGLIGA VÅRDÅTGÄRDER
• Dosering av sondmat: Kontrollera MIC*- eller MIC-KEY*-sondens eller näringsportens placering
med hjälp av en pH-indikator. Detta måste göras varje gång du kopplar ett nytt näringspreparat
till slangsystemet, om det råder minsta tvivel om sondens eller näringsportens placering och alltid
minst tre (3) gånger om dagen. Vid tvivel om placering; kontrollera rätt placering med en
röntgenundersökning. Skölj alltid sonden före och efter tillförsel av näring eller läkemedel.
• Rengöring och byte av Mic-Key*-matningssonden: Rengör matningssonden efter varje
användning med varmt vatten och tvål. Skölj sonden och låt den torka. Förvara i ett tätt
förslutningsbart fodral eller en återförslutningsbar påse fram till nästa användning. MIC-KEY*
matningssonder ska bytas minst varannan vecka.
• Om den lossnar av misstag: Kontakta läkare omedelbart. Tryck omedelbart tillbaka sonden eller
näringsporten i stomin för att hålla stomiöppningen öppen och fäst den på huden med tejp.
Läkaren ska fylla ballongen, helst vid endoskopikontroll, för att förhindra att stomin skadas.
• Byte av sond eller näringsport: Följ lokala riktlinjer för byten för att förhindra att en sond eller
näringsport oväntat lossnar.

VIKTIGT ATT BEAKTA
De ovannämnda MIC-KEY* Introducer Kit-anvisningarna är endast rekommendationer för rätt vård. De ska
endast följas när anvisningar från det lokala sjukhuset eller från läkaren som opererat dig inte finns tillgängliga.
Avanos -anvisningarna ska inte under några omständigheter prioriteras framom de lokala sjukvårdsanvisningarna eller medicinska anvisningarna. Helhetsansvaret för vården av patienten ska kvarstå hos den behandlande
läkaren.

Kontakta representanten: tfn 020-720 9555, infofi@viatris.com
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