MIC-KEY*

Lågprofil näringsport för slangmatning

Patientinformation som används i Europa, Mellanöstern och Afrika.
En elektronisk version av informationen finns på adressen:
www.mic-key.com www.mic-key.fi
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MIC-KEY*-NÄRINGSPORT:
INTRODUKTION TILL SLANGMATNING
Om du av någon orsak inte kan äta på över 4–6 veckor eller inte får tillräckligt med näring via munnen, kan en
läkare operera in en näringsport för näringstillförsel. Då går näringen via porten direkt till magsäcken i stället för
att du skulle få mat via munnen eller en näs-magslang.
Läkaren bestämmer hur mycket näring och vatten du behöver via näringsporten. Näringen består i regel av
ett färdigt näringspreparat avsett för slangmatning. För att en tillräcklig näringsnivå ska uppnås förutsätts det
att näringen är av rätt typ och att du får rätt mängd. Dessutom är det viktigt att följa ett lämpligt schema för
måltiderna.

MIC-KEY*-NÄRINGSPORT
Du har fått en platt MIC-KEY*-näringsport inopererad
i magsäcken via bukväggen. Inne i buken finns en
ballong som fylls med vatten och i den andra änden,
utanpå magen, finns en extern basdel. Via näringsporten
får kroppen den näring och det vatten den behöver.
Vårdpersonalen har mätt stomins längd och den
slangdiameter som är mest lämplig för dig (Fr- eller Chstorlek) På detta sätt säkerställs det att den inopererade
MIC-KEY*-näringsporten är av rätt storlek.

Ballongens
påfyllningsport

Närings- port

Fästballong i
silikon

MIC-KEY*-

NÄRINGSPORT
Du har också fått skötsel- och underhållsanvisningar för
näringsporten samt information om slangmatningsschemat,
näringspreparaten, medicinering och den vattenmängd
som behövs. I den här patientinformationen behandlas samma teman
och det hjälper dig att komma ihåg anvisningarna. Kom alltid ihåg att
närings-porten ska användas och underhållas på vederbörligt sätt.
Propp
Följ de anvisningar du fått av vårdpersonalen och spara den här
informationen som stöd för minnet och tilläggshjälp. På våra webbsidor
på adressen www.mic-key.com och mic-key.fi finns information riktad till näringsportens användare och personer
som vårdar dem. Du kan också läsa berättelser om andra som fått slangnäring och dela dina egna erfarenheter
på Facebook på adressen www.mic-key.com/facebook.

Snabbklämma

MIC-KEY*MATNINGSSLANG

SECUR-LOK*koppling/patientens ände

Näringssp/läokertm edel
Närings-/
läkemedelsportens propp

Obs. Läs noggrant alla varningar och anmärkningar i denna guide före användning. Följ bruksanvisningarna i
förpackningen.
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EXTERN BASDEL

BALLONGVENTIL

Den externa basdelen på bukens utsida, dvs.
fästplattan, håller näringsporten på plats. Luft kan
ändå cirkulera omkring fästplattan och på huden
under den. Basdelen ska vara placerad en aning
ovanför hudens yta så att ett utrymme på cirka 3 mm
finns mellan basdelens botten och huden. Basdelen
på bukens utsida har tre delar: näringsport, propp
och ballongport.

Den ände av näringsporten som finns vid magsäcken
har en ballong som fylls med vatten och håller
näringsporten på plats. Ballongen har fyllts med vatten
i samband med att näringsporten opererades in.

NÄRINGSPORT
Inuti näringsporten finns en bakslagsventil. Den
förhindrar att maginnehåll läcker ut genom
porten när proppen är öppen. När den ände av
matningsslagen som är mot patienten har fästs i
näringsporten öppnas bakslagsventilen. Då är det
möjligt att ge näring eller läkemedel eller aspirera
magsäckens innehåll. Matningsslangen kan också
användas för att avlägsna luft, dvs. jämna ut trycket,
eller för rapning (dekompression). Dosera aldrig
näring eller läkemedel direkt i näringsporten utan
använd alltid matningsslangen.
Det är viktigt att se till att näringsporten och
bakslagsventilen är rena. Torr slangnäring kan fastna
i ventilens fördjupning, vilket leder till att ventilen inte
sluts. Det bästa sättet att förhindra detta är att skölja
matningsslangen noggrant med tillräckligt mycket
vatten så att näringen som blivit klar i slangen lossnar.
Ventilen rengörs med en bomullspinne och vatten.
Försäkra dig om att näringen som lossnar från
slangen inte blir kvar i ventilens
munstycke och torkar fast där.

Ballongen fylls och töms genom att föra in en luerspruta i ballongens påfyllningsport (ballongventil).
Ballongventilen används endast för att kontrollera
vattenmängden i ballongen eller i samband med
byte av MIC-KEY*- näringsporten. Näring får aldrig
ges genom ballongventilen. Det är också viktigt att
hålla ventilen ren. Främmande ämnen kan hamna i
ventilens fördjupning och ventilen måste vara helt ren
för att fungera ordentligt.

Närings/läkemedelsport

Klämma
SECUR-LOKkoppling
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MATNINGSSLANGAR
MIC-KEY*-matningsslang
Denna matningsslang används för kontinuerlig
dosering av näring. Fäst slangen i näringsporten
genom att placera den svarta linjen i patientens
ände av slangen mot den svarta linjen som finns
vid näringsporten. Placera SECUR-LOK-kopplingens
“spets” i näringsporten och vrid den ett fjärdedels
varv medsols. Öppna matningsslangens port
och skruva fast näringsslagens ENFit®-koppling i
matningsslangen. Matningsslagen roterar enligt
rörelserna, vilket innebär att du kan byta ställning
under måltiden.
Efter att du har lösgjort matningsslangen från
näringsporten ska du efter varje måltid rengöra
matningsslangen med varmt tvålvatten och därefter
skölja den ordentligt. När du låter vatten rinna genom
slangen och sköljer den genast efter användning
förhindrar du att näringspreparatet torkar och
fastnar i slangen. Det rekommenderas att MIC-KEY*matningsslangen byts ut till en ny med åtminstone 2
veckors mellanrum. På detta sätt säkerställs en god
hygien och en fungerande slang. Matningsslangar
kan också skaffas separat (5 x 1 slang/förpackning).
MIC-KEY*-matningsslang för bolusdosering
MIC-KEY*-bolusslangen kan användas tillsammans
med en ENFit®-spruta för att ge näring eller
läkemedel. Bolusslangen kan också användas för att
jämna ut trycket eller för rapning (då luft avlägsnas
från buken). Det är bra att ta loss matningsslangen
när den inte används.
SPRUTOR
En 6 ml luer-spruta ingår i förpackningen med
matningsslang. Sprutan används för att tömma
och fylla ballongen i samband med kontroll av
vattenmängden i ballongen samt i samband med
byte av MIC-KEY*-näringsport.
Förpackningen med MIC-KEY*-näringsport innehåller
också en 35 ml ENFit®-spruta. Den används i
samband med att matningsslangen tas i bruk och när
vatten sprutas genom slangen samt när rätt placering
av MIC-KEY*-näringsporten säkerställs.
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DAGLIGT UNDERHÅLL OCH ANVÄNDNING
Rengör MIC-KEY*-näringsporten dagligen.
Håll MIC-KEY*-näringsporten och det omgivande hudområdet rena och torra.
Använd följande för rengöring:
•
•
•
•

mild tvål och vatten
bomullspinnar
mjukt, luddfritt tyg
luer-spruta

SKÖLJNING
Spruta vatten genom MIC-KEY*-matningsslangen efter
varje måltid eller när läkemedel har getts genom
slangen (bild a) och tvätta slangen med tvål och
vatten (bild b). Skölj slangen noggrant efter rengöring
och förvara den på ett torrt och rent ställe.
Om näring tillförs kontinuerligt genom slangen,
spruta vatten genom matningsslangen åtminstone
tre gånger per dygn.
Förvara matningsslangen på ett torrt och rent ställe.
Matningsslangar är bruksvaror och slangen ska bytas
ut till en ny åtminstone med två veckors mellanrum eller
i enlighet med vårdpersonalens anvisningar.
Vrid försiktigt MIC-KEY*-näringsporten först ett helt varv och
därefter ett fjärdedels varv i stomin före rengöring. På detta
sätt förhindrar du att ballongen fastnar i magsäckens inre vägg.
KONTROLL AV BALLONGENS VATTEN
Kontrollera vattenmängden i ballongen varannan vecka.
Fäst luer-sprutan i ballongporten och sug ut allt vatten från ballongen.
Låt näringsporten sitta kvar (bild c). Om vätskemängden är mindre än
det som ursprungligen bestämts, spruta tillbaka vätskan och tillför så
mycket sterilt eller destillerat vatten att vätskemängden är tillräcklig (bild d).
Fyll aldrig ballongen med luft. Luften försvinner snabbt från ballongen och MIC-KEY*näringsporten hålls inte längre på plats.

A

B

C

Observera: Tvätta alltid händerna omsorgsfullt med varmt tvålvatten innan du hanterar näringsporten.

D
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SKÖTSEL AV STOMI
Gör det till en vana att kontrollera näringsporten
och den omgivande huden alltid efter en måltid.
Försäkra dig om att huden är ren och torr. Granska
stomiområdet i några minuter så att du ser om
maginnehåll läcker ut genom stomin.
Man behöver vanligtvis inte lägga ett förband på
MIC-KEY*-näringsporten. Rengör området omkring
stomin försiktigt (bild a). Vrid näringsporten och
rengör på nytt (bild b). Använd en bomullspinne eller
en mjuk trasa samt mild tvål och varmt vatten.

Om tvål irriterar huden, rengör området med enbart
vatten eller pröva en annan tvål.
Avlägsna olja eller mat som blivit kvar i näringsporten
med en bomullspinne eller en mjuk trasa (bild c).
Var försiktig så att ingen av MIC-KEY*-näringsportens
delar går sönder eller spricker. Observera: Tvätta alltid
händerna med varmt tvålvatten innan du hanterar
näringsporten.

ANVISNING FÖR ENTERAL NÄRINGSTILLFÖRSEL

SÄKERSTÄLL ATT NÄRINGSPORTEN ÄR KORREKT PLACERAD
Följ läkarens anvisningar. Gör detta endast när en näringskanal redan har etablerats. Om stomin är ny,
kontakta läkaren.
Auskultation med hjälp av luft:

Aspirering:
• Fäst MIC-KEY*-bolusslangen i näringsporten.

• Sug in 5–10 ml luft i sprutan. .

• Fäst ENFit -sprutan i bolusslangen.

• P lacera stetoskopet på bukens vänstra sida i
höjd med midjan. Spruta in luft från sprutan i
matningsslangens näringsport och lyssna om ett
bubblande ljud hörs från magsäcken.

®

• A
 spirera, dvs. sug in maginnehåll i sprutan
genom att dra kolven bakåt (maginnehållet är
näringspreparat eller en klar eller gul vätska).
Mätning av pH:
• M
 ät det aspirerade maginnehållets pH med
användning av ett pH-indikatorpapper. pH-värdet
borde vara 5,5 eller lägre. Om du är osäker kan
näringsportens korrekta placering säkerställas med
hjälp av en röntgenundersökning.
• S
 pruta tillbaka magsäckens innehåll, låt vatten
rinna genom slangen och påbörja måltiden.
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• O
 m inget ljud hörs, pröva igen. Om du fortfarande
inte hör något ljud, PÅBÖRJA INTE MÅLTIDEN.
Kontakta en läkare och berätta om problemet.
Om du har prövat båda de ovan nämnda
metoderna och fortfarande inte är säker på om
näringsporten är på rätt ställe, FORTSÄTT INTE
MED SLANGMATNINGEN. Vårdpersonalen
kan utreda näringsportens placering med en
genomlysningsundersökning.

KONTINUERLING DOSERING AV NÄRING
1.

Anslut näringspreparatet till näringsslangen.

2.

Anslut näringsslangen till MIC-KEY*matningsslangen.

3.

A
 vlägsna luft från näringsslangen genom
att låta slangnäring rinna genom den. När
näringslösningen når MIC-KEY*-matningsslangens
ände, stäng slangen med snabbklämman.

4.

Öppna MIC-KEY*-näringsportens propp, placera
de svarta linjerna på matningsslangen och
näringsporten mot varandra och skjut in den ände
av matningsslangen som är mot patienten i MICKEY*-näringsporten. Lås matningsslangen på plats
genom att vrida kopplingen medsols tills du känner
ett lätt motstånd. Vrid inte längre än så.

5.

Anslut näringsöverföringsslangen till pumpen.

6.

 täll in rätt hastighet för pumpen enligt tillverkarens
S
eller läkarens anvisningar.

7.

F rigör slangens snabbklämma och påbörja
måltiden.

8.

 är måltiden nästan är slut, tillför anvisad mängd
N
vatten.

9.

 är du har doserat näringspreparatet och
N
vattnet, lösgör näringsslangen från MIC-KEY*matningsslangen.

11. L ösgör MIC-KEY*-matningsslangen från
MIC-KEY*-näringsporten genom att vrida
den motsols tills näringsportens och
matningsslangens svarta linjer möts. Lösgör
matningsslangen försiktigt och stäng MIC-KEY*näringsportens propp omsorgsfullt.
12. R
 engör MIC-KEY*-matningsslangen med varmt
tvålvatten omedelbart efter varje användning.
Skölj slangen noggrant och förvara den på ett
torrt och rent ställe. Av hygien- och funktionsskäl
ska MIC-KEY*-matningsslangen bytas ut till en ny
med åtminstone 2 veckors mellanrum.

10. S
 pruta 10–20 ml varmt vatten (eller den mängd
som behövs för rengöring) genom MIC-KEY*matningsslangen med hjälp av ENFit®-sprutan.
(En mindre mängd kan räcka om det är fråga om
en prematur, ett spädbarn med låg vikt eller en
patient för vilken en stor vattenmängd kan orsaka
problem. Be vårdpersonalen om råd.)

Kom ihåg:
Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem
noggrant.
• Följ tillverkarens anvisningar om rätt hantering av
slangmatningspreparat.
• Använd de mängder näringspreparat som
läkaren har föreskrivit.
• Anteckna på varje parti näringspreparat datum
och klockslag när du blandade preparatet.
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NÄRINGSTILLFÖRSEL SOM ENGÅNGSDOSER (BOLUSDOSERING)
Bolusdosering med spruta
1.

2.

3.

Tyngdkraftsbaserad bolusdosering

Anslut ENFit -sprutan (utan kolv) till MIC-KEY matningsslangen avsedd för bolusdosering
genom att vrida sprutan stadigt ett fjärdedels
varv. Öppna matningsslangens snabbklämma.
Förbered matningsslangen för användning
genom att fylla den med vatten. Stäng slangen
med klämman när den är fylld med vatten.
®

*

A
 nslut bolusslangen till näringsporten genom att
placera matningsslangens och näringsportens
svarta linjer mot varandra. Skjut in den ände
av matningsslangen som är mot patienten i
näringsporten och vrid slangen medsols tills du
känner ett lätt motstånd (cirka ¾ varv). Vrid inte
längre än så.
Häll långsamt slangnäring i sprutan och frigör
slangens klämma. Se till att sprutan hela tiden
är fylld med mat. På detta sätt kan ingen
luft komma in i magsäcken. Du kan justera
tillförselhastigheten genom att lufta upp eller
sänka ned sprutan.

4.

När sprutan är nästan tom, tillför anvisad mängd
vatten i sprutan.

5.

N
 är du har doserat näringspreparat och vatten,
stäng slangen med snabbklämman och tillför
10–20 ml vatten till sprutan. (En mindre mängd
kan räcka om det är fråga om en prematur, ett
spädbarn med låg vikt eller en patient för vilken
en stor vattenmängd kan orsaka problem. Be
vårdpersonalen om råd.) Skjut in sprutans kolv på
plats och frigör slangens klämma. Släpp vatten
genom matningsslangen tills den är ren och
genomskinlig.

6.
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Lösgör matningsslangen genom att vrida
den motsols tills de svarta linjerna på
näringsporten och matningsslangen möts.
Lösgör matningsslangen försiktigt och stäng
MIC-KEY*-näringsportens propp omsorgsfullt.
Tvätta matningsslangen med varmt tvålvatten tills
slangen är genomskinlig. Skölj sedan slangen
noggrant med rent vatten och förvara den på ett
torrt och rent ställe. Av hygien- och funktionsskäl
ska bolusslangen bytas ut till en ny med
åtminstone 2 veckors mellanrum.

1.

A
 nslut näringspreparatet till näringsslangen
och skölj. Försäkra dig om att det inte finns luft i
slangen.

2.

Anslut MIC-KEY*-bolusslangen till
näringsöverföringsslangen genom att stadigt
vrida den ett fjärdedels varv. Förbered
matningsslangen för användning genom att låta
näringspreparatet rinna ända till slangens ände
och stänga slangen med snabbklämman.

3.

A
 nslut matningsslangen till näringsporten (se
ovan) och frigör klämman.

4.

D
 u kan justera matningshastigheten genom
att lyfta upp eller sänka ned påsen med
näringspreparat.

5.

N
 är måltiden nästan är slut, tillför anvisad mängd
vatten.

6.

N
 är näringspreparatet och vattnet har
tillförts, lösgör matningsslangen från
näringsöverföringsslangen.

7.

L åt 10–20 ml vatten (eller den mängd som
behövs för rengöring) rinna genom slangen.
(En mindre mängd kan räcka om det är fråga
om en prematur, ett spädbarn med låg vikt eller
en patient för vilken en stor vattenmängd kan
orsaka problem. Be vårdpersonalen om råd.)
Lösgör matningsslangen frå

8.

L ösgör matningsslangen från MIC-KEY*näringsporten. Rengör slangen med varmt
tvålvatten så att den är genomskinlig. Skölj
omsorgsfullt med rent vatten och häng upp på
tork.

INTAG AV LÄKEMEDEL
Läkemedel bör så långt det är möjligt vara i flytande
form. Om vätskan är tjock, tunna ut den med
vatten för att förhindra att slangen täpps till. Be om
utspädningsanvisningar på apoteket.
 m läkemedlet endast är tillgängligt i fast
• O
form, fråga vårdpersonalen eller apotekspersonalen
om tabletterna eller kapslarna kan krossas och
blandas med vatten. Inte alla läkemedel kan tas
krossade och blandade med vatten.

• O
 m läkemedlet kan tas krossat, krossa det till ett
fint pulver och lös det omsorgsfullt i vatten. Nästan
alla läkemedel löser sig väl i varmt vatten.
• B
 landa aldrig läkemedel med näringspreparatet,
om inte vårdpersonalen har gett anvisningar om
att göra så.
• K
 ontakta läkaren innan du doserar nya läkemedel
via slangen.

BYTE AV MIC-KEY*-NÄRINGSPORT
NÄR OCH HUR?
Vårdpersonalen ger råd om när MIC-KEY*-näringsporten ska bytas ut. Rekommendationen är att näringsporten ska
bytas ut med 3 månaders mellanrum. Då lyckas en hygienisk användning av porten bäst och stomiområdet hålls
friskt. Näringsporten borde fungera bra i 3 månader vid normal användning (se bruksanvisningen). Vårdpersonalen
lär dig att byta ut näringsporten själv. Med hjälp av MIC-KEY*-mätanordningen avsedd för mätning av stomin får
näringsportens slang rätt mått och matningen lyckas bra.
VIKTIGT: Stomin bör mätas med 3–6 månaders mellanrum ifall näringsportens storlek skulle behöva ändras
till exempel på grund av viktökning eller -minskning och i synnerhet när ett barn växer. Be vårdpersonalen om
närmare information.
Användbara tips:
Slangmatning lyckas på bästa möjliga sätt när näringsporten byts ut till en ny med 3 månaders mellanrum.
Uppsök vårdpersonalens mottagning om något av det nedan nämnda gäller dig och be att stomins längd ska
kontrolleras med MIC-KEY*-mätanordningen:
a. Betydande viktökning eller -minskning
b. Näringsporten kniper i huden eller känns spänd.
c. Näringsporten känns för lös och/eller stomin läcker.
d. Stomin känns obekväm och/eller stomiområdet är irriterat.
e. N
 äringsporten vrids inte i samband med normala underhållsåtgärder (känns som att den har fastnat eller
sjunkit in i huden).
a.

c.

b.

d.

e.
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BYTE AV MIC-KEY*-NÄRINGSPORT:
1.

T vätta händerna och ta ut den nya MIC-KEY*näringsporten ur förpackningen. Tillför 5 ml sterilt
eller destillerat vatten till ballongen (bild a).

8.

P lacera ballongen mot magsäckens vägg genom
att dra MIC-KEY*-näringsporten mycket försiktigt
uppåt, tills den stannar.

2.

L ösgör sprutan och kontrollera ballongen. Den
ska vara symmetrisk. Säkerställ att den inte läcker.
Avlägsna vattnet från ballongen

9.

T orka bort vätska och smörjmedel från slangen
och stomin.

3.

F äst luer-sprutan i ballongventilen till MIC-KEY*näringsporten som finns i magen. Dra sprutans
kolv bakåt tills allt vatten har kommit ut ur
ballongen (bild b).

4.

Dra försiktigt bort MIC-KEY*-näringsporten från
magen. En liten mängd vattenlösligt smörjmedel
kan underlätta avlägsnandet (bild c).

5.

F ukta den nya MIC-KEY*-näringsportens spets
med vattenlösligt smörjmedel. Använd inte olja
eller vaselin.

6.

F ör försiktigt in den nya näringsportens
spets i stomin. Skjut in den helt så långt att
näringsporten sitter tätt mot huden.

7.

H
 åll näringsporten på plats och spruta in 5 ml
(3–5 ml / 12 Fr) destillerat eller sterilt vatten i
ballongen. Ingen luft får komma in i ballongen
(bild e).

Ballongen får aldrig fyllas med mer än 10 ml
(5 ml / 12 Fr) vätska.
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10. S
 äkerställ att näringsporten är korrekt placerad.
Skjut in matningsslangen i näringsporten, sug ut
maginnehåll i sprutan och mät pH-värdet genom
att använda pH-indikatorpapper. pH-värdet bör
vara 5,5 eller lägre. Om du är osäker kan du
säkerställa näringsportens korrekta placering
med hjälp av en röntgenundersökning. Spruta
tillbaka magsäckens innehåll, låt vatten rinna
genom slangen och påbörja måltiden.

SÄRDRAG VID SLANGMATNING AV BARN
När det är fråga om vård av barn ska barns specialbehov beaktas. Om barnet har en magsäcksstomi kan följande
observationer vara till hjälp i vården.
BARNETS MAGSÄCK ÄR LITEN
När barnet växer kan barnets kropp ta emot större
doser slangnäring.
Till en början får barnet små mängder slangnäring
många gånger per dag. Det tar cirka 20–40 minuter
per gång att ge en bolusdos. När slangmatningen
är baserad på tyngdkraften eller en pump används,
frigörs näringen långsamt och jämnt, vilket innebär
att det blir tid över till annat än att övervaka måltiden.
Avancera i måttlig takt och öka småningom
mängden näringspreparat som ges per gång.
Om barnets mage är full kan näringspreparat läcka
ut genom stomin. Barnet kan också lida av kolik
och kräkas eller rapa upp näringspreparat. Om
detta sker, fråga vårdpersonalen om besväret kunde
lindras genom att avlägsna luft och jämna ut trycket
(dekompression).
BARNET VÄXER
Barn med stomi har samma grundläggande behov i
fråga om tillväxt och utveckling som andra barn och
även deras näringsbehov ökar när de växer. Stomin
ska mätas oftare än för vuxna, så att MIC-KEY*näringsporten säkert är av rätt storlek.

ATT FÅ TILLRÄCKLIGT MED VATTEN ÄR VIKTIGT
OCKSÅ FÖR BARN
Personer som får enteral näring är lika som oss andra:
tillräckligt med vätska är viktigt. Om vädret är varmt
eller barnet har feber kan uttorkning förebyggas
genom att ge barnet mer vatten. Be vårdpersonalen
om närmare anvisningar.
MÅLTIDER ÄR VIKTIGA UPPLEVELSER FÖR BARN
Även om barnet får näring via en näringsport är det
ändå viktigt att delta i måltiderna vid bordet (om det
lyckas på ett säkert sätt). Då får barnet en möjlighet
att uppleva mat. Uppmuntra barnet att röra vid och
smaka på maten på vanligt sätt, även om det blir
stökigt.
BARNETS MUN BEHÖVER STIMULANS
Barnets mun är ett särskilt känsligt område. Även om
barnet inte kan suga och svälja så bra att det skulle
vara möjligt att äta, har barnet ändå en sugreflex.
Att suga tröstar barnet. Stimulera barnets läppar,
tandkött och tunga med en napp under måltiden.
När barnet växer, ge barnet möjlighet att tugga och
suga på andra sätt.
Diskutera med vårdpersonalen hur barnet kan träna
på och lära sig att tugga och suga.
BARN MÅSTE FÅ RÖRA PÅ SIG
Det är viktigt att barnet får svänga sig på mage – på
så sätt lär sig barnet att lyfta upp kroppen och krypa.
MIC-KEY*-näringsporten av knappmodell är så platt
att den inte stör en normal rörlighet.
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VAD SKA JAG GÖRA OM...
BARNET KRÄKS

BALLONGEN LÄCKER ELLER GÅR SÖNDER

Om barnet kräks under måltiden kan följande
metoder hjälpa:

Ha alltid en extra MIC-KEY*-näringsport hemma att
byta till. Silikonballongen håller i allmänhet i flera
månader, men hållbarheten påverkas av många
faktorer såsom medicinering, vattenmängden som
används för att fylla ballongen, magens pH och
underhållet av näringsporten.

• Låt barnet sitta upprätt under måltiden. Vissa barn
rapar upp mat, vilket innebär att näringen kommer
tillbaka upp i matstrupen (gastroesofageal reflux).
Rätt måltidsställning är mycket viktigt för dessa barn.
Se därför till att barnet sitter upprätt under måltiden,
eller åtminstone i 30 graders vinkel.
• Blanda näringspreparatet på rätt sätt och försäkra
dig om att det inte är kallt.
• Använd nyblandat näringspreparat. Använd inte
tidigare blandat näringspreparat om det har
förvarats utanför kylskåp i över fyra timmar.
• Gör näringstillförseln långsammare eller ta en liten
paus och fortsätt ge näring senare när barnet mår
bättre. Kom ihåg att låta varmt vatten rinna genom
slangen innan du fortsätter att ge näring.
Om kräkningarna (eller illamåendet) fortsätter
eller om barnet kräks efter måltiden, kontakta
vårdpersonalen.
BARNET FÅR ANDNINGSSVÅRIGHETER UNDER EN
MÅLTID ELLER GENAST DÄREFTER
• Avsluta genast näringstillförseln.
• Töm magsäcken (jämna ut trycket).
• Kontakta omedelbart läkare.
NÄRINGSÖVERFÖRINGSSLANGEN LOSSNAR
Stäng av pumpen. Bedöm hur mycket
näringspreparat som har gått till spillo. Torka
näringsöverföringsslangens ände omsorgsfullt med
tvålvatten.
Försäkra dig om att inga rester av olja eller
näringspreparat blir kvar på slangen. Rengör
matningsslangens näringsport med en bomullspinne
och alkohol. Fukta slangen med varmt vatten. Torka
kopplingarna och fäst slangarna stadigt i varandra
genom att vrida dem ett fjärdedels varv. Fortsätt att
ge näring och ge lika mycket tilläggsnäring som den
mängd som gick till spillo på grund av att slangen
lossnade.
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MATNINGSSLANGEN TÄPPS TILL
Om slangens diameter är liten täpps slangen lättare
till, men det behövs mindre vatten för att skölja den
ren. Ett spädbarns slang sköljs i regel med 3–10 ml
vatten. Kontrollera den använda vattenmängden
och justera den vid behov. Vattentillförseln måste
begränsas för vissa som får slangnäring. Bokför
därför hur mycket vatten som sprutas genom slangen
åt gången.
Förhindra att slangen täpps till genom att spruta
varmt vatten genom slangen:
• före varje måltid, efter måltiden
• innan läkemedel ges och därefter
•m
 ed 3–4 timmars mellanrum vid kontinuerlig
näringstillförsel
• efter att du har kontrollerat maginnehållets pH.
Blanda inte läkemedel med näringspreparatet.
Läkemedel bör så långt det är möjligt vara i flytande
form. Om det inte är möjligt, krossa läkemedlet till
ett fint pulver och lös upp det noggrant i vatten.
Om läkemedlen är flera, ge ett i gången och skölj
alltid slangen med varmt vatten före och efter ett
läkemedel har getts. Spruta 5 ml vatten genom
slangen mellan olika läkemedel.
BALLONGEN TÖMS INTE
Om du inte lyckas avlägsna vatten från ballongen
med sprutan, säkerställ att ballongventilens hålighet
är ren. Ibland kan näringspreparat eller annan
substans fastna i håligheten. Se därför till att maten
inte hindrar ventilens funktion. Rengör hålighetens
insida och placera därefter sprutan stadigt i ventilen,
tryck och vrid ett fjärdedels varv. Dra sprutans kolv
bakåt på nytt. Om ballongen inte töms, tryck på
ventilen med hjälp av änden av ett stort gem och
släpp ut vattnet. Kom ihåg att se till att du har en ny
näringsport hemma i reserv.

HUDPROBLEM FÖREKOMMER I STOMIOMRÅDET

BARNET HAR DIARRÉ

Om du upptäcker följande problem med anknytning
till stomin, kontakta omedelbart läkare:

Diarré kan bero på till exempel följande orsaker:

• Det kommer blod från stomin.
• Det finns blod i maginnehållet.
• Stomiområdet är ständigt rött och ömt och/eller
det röda området har en diameter som är större än
2,5 cm.
• Stomiområdet luktar obehagligt.

•N
 äringen ges för snabbt. Pröva en långsammare
dosering.
•N
 äringspreparatet har blivit dåligt. Det lönar sig att
blanda en ny dos näringspreparat för varje måltid.
Om du sparar näringspreparat som blivit över från
en måltid ska du alltid förvara det i kylskåp. Förvara
aldrig näringspreparat längre än 24 timmar.

• Var utsöndras omkring stomin.

• F örändringar i näringspreparatet, medicineringen
eller måltidsrutinerna. Dessa och andra förändringar
kan orsaka förstoppning eller diarré. Genomför
alltid förändringar stegvis, om möjligt.

• Barnet har feber.

Om diarrén trots allt fortsätter, kontakta läkare.

• Huden runt stomin är svullen.

• Barnet har ständig smärta.
Kom ihåg att vrida MIC-KEY*-näringsporten 1¼ varv
dagligen i samband med underhållet av porten. På
detta sätt säkerställer du att luften cirkulerar ordentligt
i stomiområdet. Rodnad och ömhet i huden vid
stomiområdet kan bero på att näringsporten är av fel
storlek (till exempel i samband med viktökning eller
-minskning) eller på att maginnehåll läcker ut. Rengör
och torka området ofta.

BARNET HAR FÖRSTOPPNING
•V
 issa näringspreparat kan orsaka förstoppning hos
känsliga individer. För lite motion, förändringar i
näringspreparatet, medicinering, uttorkning eller
förändringar i måltidsrutinerna kan också orsaka
förstoppning. Om förstoppningen fortsätter, kontakta
läkare.
• P å adressen www.mic-key.com finns andra
användbara tips och råd.

Granuleringsvävnad kan också bildas på huden.
Granuleringsvävnad bildas när kroppen försöker
reparera ett operationssår. Vävnadsområdet kan
utvidgas och då behövs behandling.
Om granuleringsvävnaden blöder eller bildas i stor
omfattning, kontakta läkare.
VIKTIGT: Om det känns som att näringsporten
inte är av rätt storlek, kontakta läkare eller övrig
vårdpersonal.
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VOKABULÄR SOM ANVÄNDS I INFORMATIONEN
ASPIRERING: Att suga in maginnehåll i sprutan för
mätning av pH-värdet.
BOLUSDOSERING: Stora mängder slangnäring ges
på kort tid med hjälp av en näringsslang eller med
spruta via matningsslangen.
ENFit®-SPRUTA: Spruta med honkoppling som
används vid bolusdosering och aspirering av
maginnehåll.
KONTINUERLING DOSERING AV NÄRING:
Små mängder slangnäring ges kontinuerligt under
dagen (eller natten) utan pauser (pågår ofta i 20–24
timmar).
ENTERAL NÄRINGSTILLFÖRSEL: Tillförsel av
flytande näring via en slang i magsäcken eller tarmen.
NÄRINGSPUMP: En liten apparat som fungerar
med nätström eller batterier och automatiskt
reglerar mängden näringspreparat som ges via
matningsslangen.
NÄRINGSÖVERFÖRINGSSLANG: Slangsystem som
ansluter förpackningen med näringspreparat eller
pumpen till matningsslangen.
MATNINGSSLANG: Slang via vilken slangnäringen
överförs till magsäcken eller tarmen.
NÄRINGSPORT: ”Knapp” som placeras i huden
på buken, genom vilken näring kan ges genom
bukväggen till magsäcken via en slang som kopplas
till porten.
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GASTROESOFAGEAL REFLUX: Att närings- preparat
eller magvätska kommer tillbaka upp i matstrupen
från magsäcken.
GASTROINTESTINAL DEKOMPRESSION:
Avlägsnande av luft eller vätska från magsäcken
(”vädring”).
GASTROSTOMI: Magsäcksstomi; öppning genom
huden in till magsäcken.
GRANULERINGSVÄVNAD: Överflödig vävnad som
bildas runt stomin eller på stomins yta. Senare bildas
fibrös ärrvävnad i denna vävnad.
TYNGDKRAFTSBASERAD DOSERING: Näringspreparat rinner till magsäcken med hjälp av
tyngdkraften, dvs. ingen pump används.
NÄRINGSTILLFÖRSEL I ETAPPER: Tillförsel av mindre
doser slangnäring ofta under dagen eller natten.
LUER-SPRUTA: Spruta vars spets saknar gängor
eller låsmekanism; används för att spruta in vatten i
ballongen.
STOMI: Öppning genom vilken näringsslangen förs
in i kroppen.
MAGINNEHÅLL (RESIDUAL): Näring och magvätska
som blivit kvar i magen efter den föregående
måltiden och finns i magsäcken precis innan nästa
måltid.

INFORMATION OM MIC-KEY*-NÄRINGSPORT
NAMN ___________________________________________ TFN ___________________________________
LÄKARE __________________________________________ TFN ___________________________________
OPERATIONSDATUM ________________________________ TYP ___________________________________
BYTESDATUM _____________________________________________________________________________

INFORMATION OM NÄRINGSPORTEN OCH MATNINGSSLANGEN:
BESTÄLLNINGS NUMMER ______________________________ PARTINUMM ER ____________
FR-STORL EK ________________________________________ STOMINS LÄNGD (CM _____________
BALLONGENS PÅFYLLNINGSV OLYM ____________________ ML
MIC-KEY*-MATNINGSSLANG (5 X 1/LÅDA), BYTS MED TVÅ VECKORS MELLANRUM BESTÄLLNINGSNUMMER
_____________________________________________________________________________
MIC-KEY*-MATNINGSSLANG FÖR BOLUSDOSERING (5 X 1/LÅDA), BYTS MED TVÅ VECKORS MELLANRUM
BESTÄLLNINGSNUMMER ____________________________________________________________________

SLANGNÄRING:
NÄRINGSPREPARATETS VARUMÄR KE __________________________________________________________
NÄRINGSPREPARATETS NAMN _______________________________ PREPARATETS MÄNG D _________ ML
TIDPUNKTER F ÖR MÅLTIDE __________________________________
MÄNGD NÄRING SOM SKA GES ÅT GÅNGEN ___________________ VATTENMÄ NGD__________________
PUMPINSTÄLLNING ELLER MATNI NGSHASTIGHET ________________ ÖVRIGA BESTÅN DSDELAR _________
VANLIG MAT I PURÉFORM: FÖLJ LÄKARENS ANVISNINGAR
GENOM SLANGEN SPRUTAS ___________ML VATTEN FÖRE OCH EFTER VARJE MÅLTID
BLANDA VÄL OCH FÖRVARA I KYLSKÅP: FÖLJ VÅRDPERSONALENS ANVISNINGAR
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ANTECKNINGAR
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ANTECKNINGAR
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YTTERLIGARE STÖD OCH HJÄLP
VIKTIGT: På webbsidorna www.mic-key.com och www.mic-key.fi hittar du information om näringsporten
och dess tilläggsdelar samt patientanvisningen Patient Use & Care Guide på flera olika språk.
1. För att säkerställa bästa möjliga vårdresultat ska näringsporten bytas ut med 3 månaders mellanrum
eller oftare om:
a) du har gått upp eller ned i vikt i betydande utsträckning
b) näringsporten kniper i huden eller känns spänd
c) näringsporten känns för lös och/eller stomin läcke
d) stomin känns obekväm och/eller irriterad
e) näringsporten inte vrids i samband med normala underhållsåtgärder (känns som att den har
fastnat eller sjunkit in i huden) .
Det bör finnas ett mellanrum på 2 mm mellan den del av näringsporten som finns ovanpå huden och själva huden.

2. Använd endast MIC-KEY*-matningsslangar med MIC-KEY*-näringsporten
(andra märken passar inte ihop med porten eller kan skada bakslagsventilen).
3. Följ bruksanvisningarna i förpackningen.

Kontakta vid behov Avanos- representanten
tfn 020-720 9555 (Viatris Oy),
infofi@viatris.com

www.mic-key.com
www.mic-key.fi

* Avanos Medical Inc:s eller dess dotterbolags registrerade varumärke eller varumärke. © 2019 AVNS. Alla rättigheter
förbehålls. ENFit® Global Enteral Device Supplier Association, Inc:s registrerade varumärke. Används med företagets
tillstånd. HC204 00 UK
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