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JOHDANTO
Tämän esitteen tarkoituksena on antaa
perustietoa AVANOS*-gastrostomialetkusta ja
vastata joihinkin yleisesti esitettyihin kysymyksiin.
Jos sinulle jää vielä kysyttävää esitteen
lukemisen jälkeen, ota yhteyttä hoitajaan,
ravitsemusterapeuttiin tai lääkäriin. He auttavat
sinua mielellään.
Kaikkien lääkinnällisten laitteiden käyttöön liittyy
riskejä. Katso tuotteen tiedoista sen käyttöaiheet,
varotoimet, varoitukset ja vasta-aiheet.
Säilytä tämä esite huolellisesti, jotta voit lukea
sen uudelleen tarvittaessa.

4

LETKUN KÄYTTÖTARKOITUS
Ballongillinen MIC*-gastrostomialetku on ihon läpi
suoraan mahalaukkuun yhdistetty ruokintaletku. Sen
kautta voidaan antaa tarvitsemasi ravinto ja nesteet.
Hoitava yksikkö kertoo tarkemmin letkun
asentamistoimenpiteestä.
MITEN PITKÄÄN MIC*-GASTROSTOMIALETKUA
PIDETÄÄN?
Ballongilliset AVANOS*-gastrostomialetkut
valmistetaan lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetusta
pehmeästä silikonista, joka on yhteensopivaa ihmisen
elimistön kanssa. Letkun tarkka kestoaika vaihtelee
yksilöllisesti. Letku on suunniteltu toimimaan useita
kuukausia normaalikäytössä (katso käyttöohjeet).
Terveydenhuollon ammattilainen kertoo sinulle,
milloin gastrostomialetkun vaihto on ajankohtaista.
Suosittelemme vaihtamaan letkun kolmen kuukauden
välein, jotta tulokset ovat mahdollisimman hyvät,
hygienia säilyy ja avanne pysyy hyvässä kunnossa.
Ota yhteyttä hoitavaan yksikköösi saadaksesi letkun
vaihtamista koskevat ohjeet.
Kotona kannattaa pitää varastossa yhtä saman Fr koon
letkua siltä varalta, että asennettu gastrostomialetku
irtoaa vahingossa.

TIETOA
GASTROSTOMIALETKUISTA

MITÄ LETKUN KAUTTA ANNETAAN?
Hoitavassa yksikössä sinulle määrätään
ruokintaohjelma sekä veden määrä ja/tai nestemäiset
lääkkeet, jotka annetaan tämän letkun kautta.
Riittävä ravitsemus tarkoittaa, että henkilö saa oikean
tyyppistä ravintoa oikean määrän oikean aikaan.
MITÄ LETKUUN SAA LAITTAA?
• T erveydenhuollon ammattilaisen määräämiä
letkuravintovalmisteita
• Vettä
• T erveydenhuollon ammattilaisen määräämiä
lääkkeitä
Letkun tukkeutumisvaaran vuoksi letkuun ei saa
laittaa mitään muuta kuin sinulle määrättyjä
letkuravintovalmisteita, vettä tai nestemäisiä lääkkeitä.
Tukkeutunut letku saatetaan joutua vaihtamaan.

B
C

A

AVANOS-yhtiön valikoimaan kuuluu kaksi
erityyppistä gastrostomialetkua.

MIC*-gastrostomialetku (kuva 1)
A: Ballongin täyttöportti
B: ENFit®-ravitsemusportti
C: ENFit®-lääkkeenantoportti
D: Ulkoinen pidikelevy
E: Sisäinen silikoniballonki

D

E
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MIC*-bolusgastrostomialetku (kuva 2)
A: Ballongin täyttöportti
B: ENFit®-ravitsemusportti
C: Ulkoinen pidikelevy
D: Sisäinen silikoniballonki
B

A

HOITO ENSIMMÄISTEN
72 TUNNIN AIKANA
ASENNUSTOIMENPITEEN
JÄLKEEN
Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista
gastrostomialetkun asentamisen jälkeen, lopeta letkun
käyttö ja ota välittömästi yhteyttä hoitavaan yksikköön:
- kipua letkuruokinnan aikana
- tuoretta verenvuotoa
- mahansisällön vuotoa avanteesta.
• P uhdista ja desinfioi avanteen alue alkuvaiheessa
paikallisten ohjeiden mukaan.
• Ä
 lä upota avanteen aluetta veteen ennen kuin se
on täysin parantunut. Käy suihkussa – älä kylvyssä.
Terveydenhuollon ammattilainen kertoo sinulle,
milloin voit taas käydä kylvyssä tai mennä uimaan.

C

D

• S
 isäinen kiinnitysballonki pitää MIC*gastrostomialetkut paikoillaan. Ballonki täytetään
vedellä ballongin täyttöportin kautta. Ballongin
maksimitäyttömäärä on painettu ballongin
täyttöporttiin. Ballonki asettuu mahalaukun
seinämää vasten.
• L etkua paikoillaan pitävä ulkoinen pidikelevy (C)
asettuu noin 2–3 mm ihon pinnan yläpuolelle. Nämä
kaksi osaa yhdessä pitävät letkun paikoillaan.
• Gastrostomialetkun runkoon merkityn mitta-asteikon
avulla on helppo tarkistaa letkun oikea paikka
mahalaukun sisällä (ks. jäljempänä).
• G
 astrostomialetkun päässä on ENFit®-portti,
johon voidaan yhdistää ENFit®-yhteensopivia
ravinnonantoletkuja tai ruiskuja. MICgastrostomialetkussa on yksi ENFit®-lisäportti
lääkkeiden antoa varten (kuva 1).
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• J os gastrostomialetkusi asennettiin
AVANOS*Introducer Kit -menetelmällä: niin pitkään
kuin kolme valkoista kiinnityslevyä, SAF-T-PEXY*ankkurinapit tai kirurgiset ompeleet ovat paikoillaan,
avannetta käsitellään kuin leikkaushaavaa ja
desinfioidaan värjäämättömällä desinfektioaineella.
Noudata sairaalan antamia ohjeita. Kylpeminen
ei ole sallittua niin kauan kuin SAF-T-PEXY*ankkurinapit ovat paikoillaan. Kiinnitysompeleet
sulavat tavallisesti 2–3 viikossa ja SAF-T-PEXY*-napit
putoavat pois. Siitä lähtien voit puhdistaa ihon
vedellä ja saippualla ja kuivata huolellisesti.

PÄIVITTÄINEN HOITO
Vatsalla olevaa aukkoa, jonka kautta letku menee
mahalaukkuun, kutsutaan avanteeksi. Avannetta
ympäröivä ihoalue on puhdistettava kerran päivässä.
Ensimmäisten kahden viikon aikana – tai kunnes
avanne on muodostunut ja kaikki ompeleet on
poistettu tai ne ovat sulaneet.

KUN AVANNE ON
PARANTUNUT
• P ese kädet saippualla ja vedellä ja kuivaa ne
hyvin aina ennen kuin kosket letkuun.

Puhdista avanne päivittäin harsotaitoksella ja steriilillä
vedellä. Aloita avanteen vierestä ja etene ulospäin
pyörivin liikkein.
Jos ompeleet ovat vielä paikoillaan, terveydenhuollon
ammattilainen kertoo sinulle, milloin ne poistetaan.
Älä säädä gastrostomialetkun pidikelevyä.
Älä upota avannealuetta veteen ennen kuin avanne
on täysin parantunut. Käy suihkussa – älä kylvyssä.
Lääkäri tai hoitaja kertoo sinulle, milloin voit käydä
kylvyssä tai mennä uimaan.

• P uhdista gastrostomialetku päivittäin. Pidä iho letkun
(avanteen) ympärillä puhtaana ja kuivana. Käytä:
- mietoa saippuaa ja vettä
- harsotaitoksia
- pehmeää nukkaamatonta liinaa.
Puhdista ENFit®-ravitsemusportti pumpulipuikolla,
pehmeällä liinalla tai hammasväliharjalla.
• T arkista huolellisesti ennen puhdistamista, näetkö
merkkejä seuraavista: vuoto, turvotus, ärsytys,
punoitus, ihorikko, kipu tai letkun liiallinen (yli 10
mm) liikkuminen mahalaukkuun tai ulospäin.
Jos huomaat jotakin edellä mainituista, pyydä
toimintaohjeita terveydenhuollon ammattilaiselta.
Syötön aikana ei pitäisi tuntua lainkaan kipua.
• P uhdista avannealue päivittäin. Pidä letkua
ympäröivä iho puhtaana ja kuivana. Käytä
puhdistukseen mietoa saippuaa ja lämmintä vettä.
Aloita avanteen vierestä ja jatka ulospäin pyörivin
liikkein. Letkua saa pyörittää. Ulkoinen pidikelevy
on taipuisa, jotta pääset puhdistamaan koko letkua
ympäröivän alueen.
• K
 un olet valmis, kuivaa koko alue hellävaraisesti
ja huolellisesti.
• T arkkaile gastrostomialetkun paikkaa
terveydenhuollon ammattilaisen neuvomalla tavalla.
Voit käyttää jotakin seuraavista menetelmistä.
Noudata terveydenhuollon ammattilaisen
suosittelemia menetelmiä.
Tällaisia ovat esimerkiksi:
- g
 astrostomialetkun näkyvän osan pituuden
tarkistaminen
- mahan sisällön aspirointi ja pH-testaus.
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Jos epäilet, että gastrostomialetku on pois
paikoiltaan, ota yhteyttä terveydenhuollon
ammattilaiseen.

- Työnnä letkua 1–1,5 cm avanteen sisään (kuva 4).

Tarkista mahan sisällön pH tai gastrostomialetkun
avanteeseen viedyn osan pituus aina kun:

- Pidä letkua paikoillaan koko toimenpiteen ajan.

- V
 edä ohjeen mukainen määrä vettä Luer-kärkiseen
ruiskuun.

- yhdistät uuden letkuravintopakkauksen
- annat ravintovalmisteen boluksena
(kerta-annoksena)
- annat lääkettä

1-1,5 cm

kuva 4

- vähintään yhden kerran kunkin hoitajan
vuoron aikana.
Tee pH-mittaus käyttöohjeessa kuvattujen ohjeiden
mukaisesti (ks. sivu 9).
Jos jompikumpi menetelmistä viittaa letkun
siirtymiseen pois paikoiltaan, keskeytä välittömästi
ravinnon tai lääkkeen anto ja ota yhteyttä lääkäriin.
• S
 uuhygieniasta huolehtiminen on erityisen tärkeää,
jos kaikki ruoka annetaan gastrostomialetkun kautta,
sillä hammasplakkia voi kertyä hyvin nopeasti.

-

T yönnä Luer-kärkinen ruisku ballongin täyttöporttiin
(kuva 5a) ja vedä varovasti mäntää (ruiskun päätä)
poistaaksesi kaiken veden ballongista (kuva 5b).
Pidä samalla letkua paikoillaan käsin tai teippaa
se ihoon kiinni, jotta se ei tule ulos ballongin
ollessa tyhjä.

Pese hampaat vähintään kerran päivässä.
Keinosyljestä tai suuvedestä voi olla apua, jos suu
tuntuu kuivalta.

VIIKOITTAINEN HOITO
• K
 un avanne on kokonaan parantunut – tavallisesti 2–4
viikon kuluttua letkun asentamisesta – vedellä täytetty
ballonki voidaan tarkistaa ja letkua saa pyörittää.
Ballongin veden määrä on tarkistettava
säännöllisesti, jotta varmistetaan, että ballonki on
täynnä ja letku pysyy paikoillaan mahalaukussa.
Toimi näin:
- Keskeytä ravinnonanto.
- Liu’uta ulkoista pidikelevyä ylöspäin ja puhdista iho
ja letku saippualla ja vedellä (kuva 3a). Puhdista
ja kuivaa iho. Tarkista ihon pinnan tasolla oleva
senttimetrilukema (kuva 3b).

kuva 3
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a

b

kuva 5a

kuva 5b

Tarkista ruiskun sisältämä määrä (kuva 5c). Pidä
ruisku edelleen porttiin kiinnitettynä. Jos ruiskussa
on vähemmän nestettä kuin ballonkiin on alun perin
määrätty (ks. tämän esitteen alku), voit ruiskuttaa
nesteen takaisin ballonkiin ja lisätä puuttuvan määrän
steriiliä, tislattua tai jäähdytettyä keitettyä vettä. Tai
voit heittää pois ballongista poistetun veden, vetää
ruiskuun steriiliä, tislattua tai jäähdytettyä keitettyä
vettä alun perin määrätyn määrän ja ruiskuttaa sen
ballonkiin ballongin täyttöportin kautta.

kuva 5c
b
a

Älä koskaan täytä ballonkia ilmalla, suolaliuoksella
tai glyseriinillä!
Ballonkiin ei saa täyttää suurempaa määrää kuin
ballongin täyttöporttiin on merkitty.
- P yöritä letkua 360° (kuva 6) ja vedä sitä varovasti
ulos avanteesta, kunnes tunnet ballongin vastuksen
mahalaukun seinämää vasten. Normaalisti ihon
tasolla pitäisi nyt näkyä sama senttimetrimerkintä
kuin ennen toimenpiteen aloitusta.

ENNEN SYÖTÖN
ALOITTAMISTA
TARKISTA, ETTÄ LETKU ON OIKEASSA PAIKASSA
Noudata terveydenhuollon ammattilaisen
suosittelemia menetelmiä.
Tällaisia ovat esimerkiksi:
• avanteeseen viedyn letkun pituuden tarkistaminen
• mahan sisällön aspirointi ja pH-testaus.

kuva 6

360°

- T arkista, että ihon tasolla oleva senttimetrimerkintä
on sama kuin toimenpiteen alussa..
- Kuivaa iho ja letku huolellisesti.
- L iu’uta ulkoinen pidikelevy takaisin niin, että se istuu
mukavasti. Ihon ja ulkoisen pidikelevyn väliin jää
normaalisti 2–3 mm (kuva 7).

2-3 mm
kuva 7

AVANTEESEEN VIEDYN LETKUN PITUUS:
• T arkista gastrostomialetkun senttimetrimerkintä ihon
tasolla.
• V
 ertaa lukemaa tämän esitteen alkuun kirjattuun
pituuteen. Numeroiden pitäisi vastata toisiaan.
Jollei näin ole, lopeta välittömästi letkuruokinta ja
ota yhteyttä hoitavaan yksikköön.
pH:N MITTAUS:
• K
 iinnitä ENFit®-ruisku ravitsemusporttiin ja
vedä ruiskun päätä (mäntää) aspiroidaksesi
mahan sisältöä (mahan sisällön pitäisi näyttää
ravintoliuokselta tai kirkkaalta tai keltaiselta nesteeltä).
• Irrota ruisku gastrostomialetkusta ja mittaa mahan
sisällön happamuus pH-indikaattoripaperilla. pH:n
pitäisi olla 5,5 tai sen alle.
• Ruiskuta aspiroimasi mahan sisältö takaisin
mahalaukkuun, huuhtele letku 10–20 ml:lla vettä ja
aloita syöttö. (Veden määrää voi joutua pienentämään
keskosilla / syntymäpainoltaan pienillä vauvoilla tai
potilailla, jotka eivät siedä suurta nestemäärää. Kysy
tästä terveydenhuollon ammattilaiselta.)
• Jos pH on yli 5,5, lopeta letkuruokinta välittömästi ja
ota yhteyttä hoitavaan yksikköön.
Jos epäilet, ettei gastrostomialetku ole paikoillaan,
lopeta syöttö ja kysy neuvoa lääkäriltä.
Jos kokeilit molempia edellä mainittuja
menetelmiä etkä ole varma siitä, että letku on
oikealla paikallaan, ÄLÄ KÄYTÄ ruokintaletkua.
Terveydenhuollon ammattilainen voi tarkistaa letkun
paikan läpivalaisututkimuksella.
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RAVINTOVALMISTEIDEN
ANTO
Ravinnon antamiseen gastrostomialetkun kautta on
kaksi tapaa:
• pumpun avulla
• boluksena (kerta-annoksena) ruiskulla
NOUDATA AINA SINUA HOITAVIEN
TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN ANTAMIA
YKSILÖLLISIÄ OHJEITA JA MUISTA NÄMÄ KAKSI
ASIAA:
Älä ole makuuasennossa syötön aikana ja odota
syötön jälkeen vähintään tunti ennen kuin menet
makuulle.
Älä koskaan muuta sinulle määrätyn ravinnon tyyppiä
tai annettavaa määrää kysymättä ensin neuvoa
terveydenhuollon ammattilaiselta.

LÄÄKKEIDEN ANTO
• K
 äytä nestemäistä lääkettä aina kun mahdollista.
Jos neste on paksua, ohenna sitä vedellä, jotta
se ei tuki letkua. Tarkista oikea laimennustapa
apteekkihenkilökunnalta.
• J os lääke on saatavilla ainoastaan tablettina tai
kapselina, kysy lääkäriltä, hoitajalta tai apteekista,
saako sen murskata ja sekoittaa veteen. Kaikkia
tabletteja ja kapseleita ei voi ottaa tällä tavalla.
• J os lääkkeen saa murskata, hienonna se jauheeksi
ja varmista, että se sekoittuu veteen tasaisesti.
Useimmat lääkkeet sekoittuvat helposti lämpimään
veteen, mutta eivät kaikki.
• O
 ta yhteyttä lääkärin ennen minkään uuden
lääkkeen antoa letkun kautta.
• M
 uista aina huuhdella letku vedellä ennen
lääkkeen antoa, lääkkeiden annon välissä ja
lopuksi. Terveydenhuollon ammattilainen määrittää
huuhteluun käytettävän veden määrän.

LETKUN HUUHTELU
Huuhtele gastrostomialetku aina ravinnon tai
lääkkeiden antamisen jälkeen. Gastrostomialetkun
säännöllinen huuhtelu (kahdeksan tunnin välein)
pienentää letkun tukkeutumisen todennäköisyyttä.
NÄIN HUUHTELET LETKUN:
• V
 edä ENFit®-ruiskuun 20 ml vettä (tai vähemmän,
katso muistiinpanot tämän esitteen alussa).
• Sammuta syöttöpumppu ja sulje
ravinnonantoletkuston rullasuljin. Avaa
lääkkeenantoportin korkki (jos erillistä
lääkkeenantoporttia ei ole, käytä ravitsemusporttia)
ja yhdistä siihen vettä sisältävä ruisku. Paina ruiskun
päätä (mäntää) varovasti ja hitaasti pohjaan,
kunnes ruisku on tyhjä.
Irrota ruisku ja sulje lääkkeenantoportin korkki.
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LETKUN VAIHTO JA LETKUN IRTOAMINEN VAHINGOSSA
GASTROSTOMIALETKUN VAIHTO:
• AVANOS*-gastrostomialetkut on suunniteltu
pysymään paikoillaan pitkän aikaa (1–8
kuukautta), eivätkä ne normaalisti irtoa itsestään.
Gastrostomialetkun ballongin elinkaari vaihtelee,
ja siihen vaikuttavat useat eri tekijät. Tällaisia
voivat olla käytetty lääkitys, ballongin täyttämiseen
käytetyn veden määrä, mahan pH:n vaihtelut sekä
letkun hoito.
Gastrostomialetkun vaihtaminen ja poisto riippuu
tuotteen kunnosta ja pitää tehdä terveydenhuollon
henkilökunnan ohjeistuksen mukaisesti.
Tämän esitteen alkuun on merkitty sinulle asennetun
gastrostomialetkun vaihtopäivämäärä. Voit myös
kysyä asiasta terveydenhuollon ammattilaiselta.
GASTROSTOMIALETKUN IRTOAMINEN:
• J os gastrostomialetku irtoaa vahingossa, ota
välittömästi yhteys hoitavaan yksikköön uuden
letkun asettamista varten, jotta avanne ei pääse
umpeutumaan.
• E stääksesi avannekanavan umpeutumisen käytä
varalla olevaa gastrostomialetkua, mutta älä
vielä täytä ballonkia. Teippaa letku hyvin ihoon.
Älä käytä letkua ennen kuin terveydenhuollon
ammattilainen on varmistanut sen paikan.
• O
 ikea paikka mahalaukussa on aina varmistettava
ennen letkun käyttöä ravinnon, veden tai
lääkkeiden antoon.
Jos letku irtoaa vahingossa, pyydä heti
toimintaohjeita terveydenhuollon ammattilaiselta.
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ONGELMIA JA NIIDEN
RATKAISUJA
MAHALAUKUN SISÄLTÖÄ VUOTAA AVANTEEN
KOHDALTA
• T arkista ensin, että letku on oikeassa paikassa
(ks. edellä).
• M
 ahalaukku saattaa olla liian täysi tai siinä voi
olla ilmaa. Jos mahalaukkuun jää liikaa sisältöä
(useammin kuin muutaman kerran), kerralla
annettava ravintovalmisteen määrä voi olla liian
suuri. Jos annat ravinnon kerta-annoksina, harkitse
siirtymistä jatkuvaan ruokintaan. Jos käytät
jatkuvaa ruokintaa, kokeile hidastaa antonopeutta.
• T arkista ballongin sisältämän nesteen määrä (ks.
edellä) ja vertaa sitä alkuperäiseen määrään.
Työnnä ruiskuun vetämäsi neste takaisin ballonkiin
ja lisää tarvittaessa nestettä, kunnes määrä vastaa
tämän esitteen alkuun kirjattua määrää.
Jos ballonki on täysin tyhjä tai sisältää jotakin aivan
erilaista nestettä (ravintovalmistetta, lääkettä, ...), täytä
se kokonaan suositellulla määrällä steriiliä vettä ja
tarkista sisältö uudelleen noin 5 minuutin kuluttua. Jos
5 minuutin kuluttua ballongissa on vähemmän nestettä
kuin sinne ruiskutettiin, ballonki saattaa olla rikki.
Letku on vaihdettava. Ota yhteyttä
terveydenhuollon ammattilaiseen.
RUOKINTALETKU TUKKEUTUU
• T äytä ENFit®-ruisku 10–20 ml:lla lämmintä vettä ja
kiinnitä se gatrostomialetkun tukkeutuneeseen porttiin.
• Vedä männästä varovasti ja paina se sitten pohjaan
tukoksen poistamiseksi.
• J os tukos ei poistu, toista äskeinen vaihe. Varovainen
imun ja paineen vaihtelu ruiskulla irrottaa useimmat
tukokset. Jos tukos ei poistu tällä keinolla, ota
yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.
• J os terveydenhuollon ammattilainen on neuvonut
sinulle jonkin toisen tavan tukoksen poistoon, kuten
CLOG ZAPPER*-valmisteen käytön, noudata hänen
antamiaan ohjeita.
• T ukosten muodostumisen ehkäisemiseksi huuhtele
ruokintaletku
- ennen jokaista syöttöä ja aina syötön jälkeen
- ennen lääkkeenantoa, lääkkeiden annon
välissä ja aina lääkkeenannon jälkeen
- mahalaukun sisällön tarkistuksen jälkeen.
• Ä
 lä sekoita lääkkeitä letkuravintovalmisteisiin, ellei
lääkäri tai apteekkihenkilökunta ole ohjeistanut
sinua tekemään niin.
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AVANTEESEEN JA/TAI IHOON LIITTYVÄT ONGELMAT
• O
 ta välittömästi yhteyttä hoitavaan yksikköösi, jos
sinulla ilmenee avanteeseen liittyviä ongelmia:
- avanteesta vuotaa verta
- havaitset verta, jonka seassa on mahalaukun sisältöä
- avanne on jatkuvasti punainen tai kipeä ja/tai
punoittavan alueen halkaisija on yli 2,5 cm
- avanne haisee
- avannetta ympäröivä iho on turvoksissa
- avanteen ympärillä on märkäeritettä
- sinulla on kuumetta
- sinulla on jatkuvasti kipuja.
• M
 uista pyörittää gastrostomialetkua varovasti 360°
aina päivittäisten hoitotoimenpiteiden yhteydessä,
jotta ilma pääsee kunnolla kiertämään (ks. sivu 8,
”Viikoittainen hoito”).
Ihon punoitus tai kipu avanteen ympärillä
saattaa johtua sopimattoman kokoisesta letkusta
(esimerkiksi jos olet lihonut tai laihtunut) tai mahan
sisällön vuotamisesta. Puhdista ja kuivaa alue usein.
• Iho-ongelmien kuten granulaatiokudoksen
kehittyminen on myös mahdollista.
Granulaatiokudosta muodostuu, kun elimistö
pyrkii korjaamaan leikkaushaavaa. Kudosalue
saattaa laajentua ja vaatia hoitoa. Jos alueelta
vuotaa verta tai granulaatiokudosta muodostuu
runsaasti, ota yhteyttä hoitavaan yksikköön.
TÄRKEÄÄ: Jos letku tuntuu epämukavalta, ota
yhteyttä hoitavaan yksikköön.

LASTEN HOIDOSSA
HUOMIOITAVAA

TERMIEN SELITYKSIÄ

LAPSELLA ON PIENI MAHALAUKKU

BOLUSRUOKINTA: Suuri määrä ravintovalmistetta
annetaan lyhyen ajan sisällä ravinnonsiirtolaitteella tai
ruiskulla.

• K
 asvun myötä lapsen elimistö sietää aiempaa
suurempia määriä letkuravintoa. Syöttö aloitetaan
yleensä antamalla letkuravintovalmistetta usein
pieninä annoksina. Kerta-annoksen anto vie
keskimäärin 20 40 minuuttia. Painovoimaan
perustuvalla ravinnonsiirtojärjestelmällä tai pumpulla
säädetään vakaa antonopeus, minkä jälkeen olet
vapaa tekemään muita askareita. Ole kärsivällinen.
Voit vähitellen lisätä yhdellä syöttökerralla
annettavan ravintovalmisteen määrää.
• J os lapsen mahalaukku on täynnä,
ravintovalmistetta saattaa vuotaa ulos avanteesta.
Lapsella saattaa myös olla vatsakipua ja hän
saattaa oksentaa tai pulauttaa ravintovalmistetta.
Jos näin tapahtuu, pyydä hoitavasta yksiköstä ohjeet
dekompressioon tai ilman poistoon mahalaukusta.
LAPSET KASVAVAT
• M
 uista, että lapset, joilla on gastrostomia, kasvavat
samaa tahtia kuin muutkin, ja heillä on samanlaiset
perustarpeet. Toisin sanoen he tarvitsevat aiempaa
enemmän ravintoa.
LAPSET TARVITSEVAT RIITTÄVÄSTI VETTÄ
• N
 esteytys on letkuruokinnan käyttäjille yhtä tärkeää
kuin muillekin. Jos sää on lämmin tai lapsella
on kuumetta, saatetaan tarvita lisänesteytystä
kuivumisen ehkäisemiseen. Kysy tarkemmat ohjeet
terveydenhuollon ammattilaiselta.

JATKUVA RUOKINTA: Pieniä määriä ravintovalmistetta
annostellaan jatkuvasti koko päivän (tai yön) ajan
keskeytyksettä (usein 20–24 tunnin kuluessa).
ENTERAALINEN RAVITSEMUS: Nestemäistä ravintoa
annetaan mahalaukkuun tai suoleen asennetulla
letkulla.
RAVINNONSIIRTOLETKUSTO (KÄSIVARAISTA
ANTOA TAI PUMPPUA VARTEN): Letkusto, joka
yhdistää ravintovalmistepakkauksen tai pumpun
ruokintaletkuun.
RUOKINTALETKU: Letku, jonka kautta ravintovalmiste
virtaa mahalaukkuun tai suoleen.
FISTELI: Kanava, joka muodostaa yhteyden
mahalaukusta kehon ulkopuolelle (iholle).
Fr/Ch-KOKO: Letkun ulkohalkaisijan mittayksikkö
(French/Charrière).
MAHA-SUOLIKANAVAN DEKOMPRESSIO:
Ilman tai nesteen poistaminen mahalaukusta.
GASTROSTOMIA: Aukon (avanteen eli stooman)
tekeminen ihon läpi mahalaukkuun.
GRANULAATIOKUDOS: Avanteeseen tai sen
ympärille kehittyvä ylimääräinen kudos, josta
myöhemmin muodostuu fibroottista arpikudosta.
RAVINNON ANTO PAINOVOIMAN AVULLA:
Letkuravintovalmiste virtaa mahalaukkuun
painovoiman avulla ilman syöttöpumpun käyttöä.
JAKSOITTAINEN RUOKINTA: Ravintovalmistetta
annetaan pieniä määriä useita kertoja vuorokauden
aikana.
AVANNE: Aukko, jonka kautta ruokintaletku voidaan
viedä kehon sisään.
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OIKEITA JA VÄÄRIÄ TOIMINTATAPOJA
TOIMI NÄIN

ÄLÄ TEE NÄIN

✔ Tarkista avannealue päivittäin. Ota yhteyttä
terveydenhuollon ammattilaiseen heti, jos
huomaat turvotusta, vuotoa, punoitusta, arkuutta,
kipua tai letkun liiallista liikkumista sisään tai ulos
mahalaukusta.

✘ Älä laita letkuun mitään kiinteää ainetta.

✔ Puhdista ja kuivaa avanne ja sen ympäristö
huolellisesti joka päivä.
✔ Huuhtele letku ennen lääkkeen tai ravintovalmisteen
antoa, lääkkeen tai ravintovalmisteen antamisen
jälkeen ja vähintään kerran 8 tunnissa.
✔ Kun avannekanava on parantunut:
Tarkista viikoittain ballongin sisältö ja pyöritä
letkua akselinsa ympäri tässä esitteessä kuvatulla
tavalla tai terveydenhuollon ammattilaisen
antamien ohjeiden mukaan.
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✘ Älä säädä letkun paikkaa itse, jollei
terveydenhuollon ammattilainen ole näyttänyt,
miten se tapahtuu.
✘ Älä mene kylpyyn tai uimaan ennen kuin
terveydenhuollon ammattilainen antaa luvan.
✘ Älä irrota ulkoista pidikelevyä gastrostomialetkusta.
Jos pidikelevy tuntuu epämukavalta,
terveydenhuollon ammattilaisen voi säätää
sitä puolestasi.

Nämä ohjeet ovat ainoastaan suosituksia ja koskevat AVANOS*-gastrostomialetkujen hoitoa.
Niitä noudatetaan vain, jollei hoitava yksikkö tai terveydenhuollon ammattilainen ole antanut muita ohjeita.
Avanos-yhtiön antamat ohjeet eivät missään tapauksessa saa mennä lääkärien tai hoitajien antamien paikallisten
suositusten edelle. Viime kädessä hoitovastuu on letkun asentaneella lääkärillä.

Kaikkien lääkinnällisten laitteiden käyttöön liittyy riskejä. Katso tuotteen tiedoista sen käyttöaiheet, varotoimet,
varoitukset ja vasta-aiheet.
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Tarvittaessa ota yhteyttä Avanos-edustajaan
p. 020 720 9555 (Viatris Oy)
infofi@viatris.com

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