MIC*

-gastrostomikatetrar

MIC* gastrostomikateter
MIC* bolus gastrostomikateter

PATIENTGUIDE

En elektronisk version av guiden finns på adressen:
www.mic-key.com, www.mic-key.fi

MIC* GASTROTUB & MIC* BOLUS,
PATIENTGUIDE
INNEHÅLL
INFORMATION OM DIN AVANOS* GASTROSTOMIKATETER

3

INLEDNING4
VAD ÄR DIN KATETER AVSEDD FÖR? 

5

INFORMATION OM DIN GASTROTUB 

5

SKÖTSEL UNDER DE FÖRSTA 72 TIMMARNA EFTER INSÄTTNING 

6

DAGLIG SKÖTSEL 

7

NÄR STOMIN HAR LÄKT

7

VECKORUTIN 

8

FÖRE MATNING 

9

TILLFÖRSEL AV SONDNÄRING 

10

TILLFÖRSEL AV LÄKEMEDEL 

10

SPOLNING AV KATETERN 

10

BYTE OCH OAVSIKTLIG BORTTAGNING 

11

PROBLEMLÖSNING 

12

SÄRSKILT ATT TÄNKA PÅ HOS BARN 

13

TERMER SOM DU BEHÖVER KÄNNA TILL 

13

VAD DU SKA OCH INTE SKA GÖRA MED GASTROTUB ELLER PEG-KATETER

14

2

INFORMATION OM DIN AVANOS*
GASTROSTOMIKATETER

PATIENTENS NAMN ELLER ID ____________________________________________________________
SJUKSKÖTERSKA _____________________________________________________________________
DIETIST _____________________________________________________________________________
ALLMÄNLÄKARE ____________________________________________________________________
GASTROSTOMITYP

MIC* GASTROTUB

FR-STORLEK: ____________

MIC* BOLUS GASTROTUB
DATUM FÖR INSÄTTNING ______________________________________________________________
CM-MARKERING VID HUDNIVÅ _____________________ CM
BALLONGENS FYLLNADSVOLYM ________________________________________________________
DATUM FÖR BYTE ____________________________________________________________________
NAMN OCH TYP AV SONDNÄRING _____________________________________________________
MÄNGD SONDNÄRING ______________________________ ML
START- OCH STOPPTIDER ______________________________________________________________
MÄNGD PER MATNINGSTILLFÄLLE _______________________________________________________
MÄNGD VATTEN _____________________________ ML
MÄNGD SPOLVATTEN __________________ ML FÖRE OCH EFTER VARJE MATNING
PUMPINSTÄLLNING ELLER FLÖDESHASTIGHET _____________________________________________
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INLEDNING
Denna guide innehåller grundläggande
information om din AVANOS*-gastrostomikateter
och svar på några vanliga frågor.
Om du har ytterligare frågor efter att du har läst
denna guide, kontakta din sjuksköterska, dietist
(sjukvårdspersonal) eller läkare, som gärna
hjälper dig.
Användningen av medicintekniska
produkter medför alltid vissa risker. Läs
produktinformationen angående indikationer,
försiktighetsåtgärder, varningar och
kontraindikationer.
Förvara denna guide på ett säkert ställe så att
du kan läsa den igen.
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VAD ÄR DIN KATETER AVSEDD FÖR?
MIC* gastrostomikateter (eller gastrotub) med ballong
är en särskild slang som går från insidan av magen till
utsidan så att du kan få den mat och vätska som du
behöver.

VAD KOMMER JAG ATT FÅ GENOM KATETERN?

Mer information om hur den sätts in får du av
sjukvårdspersonal.

Ett tillräckligt näringsintag består av rätt typ av
näring, i rätt mängd, given enligt ett korrekt
matningsschema.

HUR LÄNGE KAN MIC* GASTROTUBEN SITTA KVAR?
AVANOS* gastrostomikatetrarna med ballong tillverkas
av mjukt medicinskt silikon som tolereras väl av
människokroppen. Kateterns exakta livslängd varierar
mellan olika patienter. Katetern har utvecklats för att
fungera ordentligt under flera månader vid vanlig
användning (se bruksanvisningen). Sjukvårdspersonal
hjälper dig att avgöra när din gastrotub ska
bytas ut. För bästa resultat, hygien och stomivård
rekommenderar vi att du byter ut din kateter var tredje
månad. Rådgör med ansvarig läkare om kateterbyten.
Det är bra att ha en reservkateter av samma Frenchstorlek hemma, om den insatta gastrotuben skulle
lossna.

INFORMATION OM
DIN GASTROTUB

Sjukvårdspersonalen kommer att ordinera ett
matningsschema, den mängd vatten och/eller
flytande läkemedel som ska ges genom katetern.

VAD KAN JAG FÖRA IN I MIN KATETER?
• Sondnäring enligt sjukvårdpersonalens ordination
• Vatten
• Läkemedel enligt sjukvårdpersonalens ordination
För inte in något annat genom katetern än din
sondnäring, vatten eller läkemedel i flytande form,
eftersom det kan orsaka stopp i katetern. Om det blir
stopp i katetern kan den behöva bytas ut.

B
C

A

AVANOS har två olika typer av
gastrostomikatetrar.

MIC*-gastrostomikateter (fig. 1)
A: Ballongkanal
B: ENFit® matningsport
C: ENFit® läkemedelsport
D: Yttre stopplatta
E: Inre ballong av silikon

D

E
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MIC* bolus gastrostomikateter (fig. 2)
A: Ballongkanal
B: ENFit® matningsport
C: Yttre stopplatta
D: Inre ballong av silikon

SKÖTSEL UNDER DE
FÖRSTA 72 TIMMARNA
EFTER INSÄTTNING
Om du, efter att din gastrotub har satts in, får något av
följande symtom ska du sluta använda katetern och
omedelbart kontakta sjukvården:

B

- smärta i samband med matning
A

- färsk blödning
- läckage av maginnehåll i stomiområdet.
• R
 engör och desinficera stomiområdet enligt lokala
instruktioner i den inledande fasen.
• S
 tomiområdet ska inte nedsänkas i vatten förrän
stomin är helt läkt. Du kan duscha, men inte bada.
Sjukvårdspersonalen talar om för dig när du kan
bada eller simma igen.

C

D

• M
 IC*-gastrotuberna hålls på plats med hjälp av
en inre ballong. Ballongen fylls med vatten genom
ballongkanalen. Ballongens maximala fyllnadsvolym
anges på ballongkanalen. Ballongen sitter på
insidan av bukväggen.
• K
 atetern hålls på plats på utsidan med hjälp av
en yttre stopplatta (C) som sitter ungefär 2–3 mm
ovanför huden. Tillsammans håller dessa katetern
på plats.
• Gastrotubens skaft har centimetermarkeringar som
gör det lätt att kontrollera att katetern är korrekt
placerad i magen (se nedan).
• I andra änden av gastrotuben sitter en ENFit®-port
till vilken ENFit®-aggregat eller -sprutor kan kopplas.
MIC-gastrotuben har en ytterligare ENFit®-port för
tillförsel av läkemedel (fig. 1).
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• O
 m din gastrotub insattes med AVANOS*
Introducer Kit: så länge de 3 vita gastropexifästena,
SAF-T-PEXY*-fästena eller operationsstygnen finns
kvar ska stomin betraktas som ett operationssår
och desinfekteras med ofärgat desinfektionsmedel.
Följ sjukhusets instruktioner. Du får inte bada så
länge SAF-T-PEXY*-fästena sitter kvar. Vanligtvis
löses gastropexistygnen upp inom 2–3 veckor och
SAF-T-PEXY*fästena kommer att lossna. Efter detta
får du tvätta huden med vatten och tvål och torka
noggrant.

DAGLIG SKÖTSEL

NÄR STOMIN HAR LÄKT

Öppningen i magen där katetern går in i magsäcken
kallas stomi. Du ska rengöra området runt stomin
(stomiområdet) en gång om dagen.

• T vätta alltid händerna med tvål och vatten och
torka ordentligt innan du rör vid katetern.

Under de första två veckorna eller tills stomin har
bildats och stygnen har tagits bort eller upplösts.
Rengör stomin varje dag med kompresser och sterilt
vatten. Börja från området runt stomin och flytta sedan
utåt med cirkulära rörelser.
Om stygnen ännu finns kvar, berättar
sjukvårdspersonalen när de ska tas bort.
Justera inte stopplattan på gastrotuben.
Sänk inte ned stomiområdet i vatten förrän stomin är
helt läkt. Du kan duscha, men inte bada. Läkaren eller
sjukvårdspersonalen talar om för dig när du kan bada
eller simma.

• R
 engör gastrotuben varje dag. Håll huden runt
katetern (stomin) ren och torr. Använd:
- mild tvål och vatten
- kompresser
- en mjuk, luddfri duk..
Håll ENFit®-matningsporten ren med en
bomullspinne, mjuk duk eller mellanrumsborste
för tänder.
• F öre rengöringen kontrollera om det finns tecken
på följande: läckage, svullnad, irritation, rodnad,
hudskador, ömhet eller att katetern förflyttas in
eller ut ur magen mer än vanligt (mer än 10 mm).
Om du upptäcker något av dessa, berätta för
sjukvårdspersonalen som kan ge dig råd. Du bör
inte känna någon smärta i samband med matning.
• R
 engör stomiområdet varje dag. Håll huden runt
katetern ren och torr med tvål och varmt vatten.
Börja från området runt stomin och flytta sedan utåt
med cirkulära rörelser. Du kan rotera katetern. Den
yttre stopplattan är böjlig så att du kommer åt hela
området runt katetern.
• N
 är du är klar, torka området försiktigt och
noggrant.
• K
 ontrollera gastrotubens position enligt
sjukvårdspersonalens instruktioner. En av följande
metoder kan användas.
Följ de metoder som sjukvårdspersonalen
rekommenderat.
Dessa kan omfatta:
- kontroll av den yttre längden på gastrotuben
- aspiration av magsaft och kontroll av dess
pH-värde.
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Om du är orolig att din gastrotub inte sitter som den
ska, kontakta sjukvårdspersonalen.
Kontrollera pH-värdet på magsaften eller längden
på gastrotuben varje gång:
- en ny förpackning med sondnäring ansluts
- en bolusmatning ges
- läkemedel tillförs
- minst en gång under varje sjuksköterskas
arbetsskift.

- För in katetern 1–1,5 cm in i stomin.
- D
 ra upp angiven mängd vatten i en spruta med
Luer-fattning.
- Håll katetern på plats under hela proceduren.

Mät pH-värdet enligt instruktionerna i
bruksanvisningen (se sida 9).
Om någondera av dessa två metoder visar att
katetern har flyttat sig, avbryt omedelbart tillförseln
av sondnäring eller läkemedel och kontakta läkare.
• M
 unhälsa är särskilt viktig om du får all din mat
via gastrotuben, eftersom plack kan bildas väldigt
snabbt.

1-1,5 cm

fig.4

-

 oppla en Luer-spruta till ballongkanalen (fig. 5a)
K
och dra försiktigt ut kolven (sprutans ände) för
att tömma ballongen helt (fig. 5b). Håll samtidigt
katetern på plats eller tejpa fast den på huden så
att den inte kommer ut medan ballongen är tömd.

Borsta tänderna minst en gång om dagen.
Konstgjord saliv eller munskölj kan hjälpa om du är
torr i munnen.

VECKORUTIN
• N
 är stomin är helt läkt, vanligen två till fyra
veckor efter katetern satts in, kan den vattenfyllda
ballongen kontrolleras och katetern roteras.
Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar vattnet
i ballongen för att säkerställa att ballongen är fylld,
eftersom den håller katetern på plats i magsäcken.
Gör så här:
- Avbryt matningen.
- Skjut den yttre stopplattan uppåt och rengör huden
och katetern med tvål och vatten (fig. 3a). Rengör
och torka huden. Läs av centimetermarkeringen vid
hudnivå (fig. 3b).

fig.3
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a

b

fig. 5a

fig. 5b

RLäs av volymen på sprutan (fig.5c), medan
den ännu sitter kvar. Om volymen är mindre än
ordinerad mängd (se början av denna guide) kan
du antingen spruta tillbaka vätskan och fylla på
med sterilt, destillerat eller kokt, avsvalnat vatten
till ordinerad mängd, eller kassera vattnet i sprutan
och fylla den med ordinerad mängd nytt sterilt,
destillerat eller kokt, avsvalnat vatten och spruta in
det i ballongen genom ballongkanalen.

fig.5c
a

b

Fyll aldrig ballongen med luft, saltlösning eller
glycerin!

FÖRE MATNING

Fyll inte ballongen med en större volym än den som
anges på ballongkanalen.

KONTROLLERA ATT KATETERN SITTER KORREKT

- R
 otera katetern 360° (fig. 6) och dra den försiktigt
ut från stomin tills du känner motståndet från
ballongen mot bukväggen. Vanligtvis ska samma
centimetermarkering sitta vid hudnivå såsom före
proceduren.

Följ de metoder som sjukvårdspersonalen
rekommenderat.
Dessa kan omfatta:
• kontroll av den insatta kateterns längd
• aspiration av magsaft och kontroll av dess pH-värde.
INFÖRD KATETERLÄNGD:

fig. 6

360°

- K
 ontrollera att centimetermarkeringen vid hudnivå
är densamma som i början av proceduren.

• L äs av centimetermarkeringen på gastrotuben vid
hudnivå.
• J ämför med den längd som anges i början av
denna guide. Siffrorna ska vara identiska.
Om de skiljer sig åt, avbryt omedelbart tillförseln
av den enterala näringen och kontakta
sjukvårdspersonal.

- Torka huden och katetern noggrant.

MÄTNING AV pH-VÄRDE:

- S
 kjut tillbaka den yttre stopplattan så att den sitter
bekvämt mot huden. Vanligen bör det vara 2–3 mm
mellan huden och den yttre stopplattan (fig. 7).

• A
 nslut en ENFit®-spruta till matningsporten och
dra ut änden på sprutan (kolven) för att aspirera
maginnehåll (maginnehållet ska se ut som
näringslösning eller en klar eller gul vätska).

2-3 mm
fig.7

• Koppla loss sprutan från gastrotuben och mät
pH-värdet på aspiratet med pH-indikatorpapper.
pH-värdet ska vara 5,5 eller lägre.
• Spruta tillbaka aspiratet in i magen, spola katetern
med 10–20 ml vatten och börja matningen. (För
tidigt födda barn, barn med låg födelsevikt eller
patienter som inte tål en hög volym kan behöva
mindre volymer. Rådgör med sjukvårdspersonalen.)
• Om pH-värdet är högre än 5,5 avbyt omedelbart
sondmatningen och kontakta sjukvårdspersonalen.
Om du är orolig över hur gastrotuben sitter, avbryt
matningen och kontakta sjukvården.
Om du har provat båda de ovannämnda
metoderna och du är osäker på kateterns läge,
ANVÄND INTE katetern. Sjukvårdspersonalen kan
fastställa kateterns läge med fluoroskopi.
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TILLFÖRSEL AV
SONDNÄRING
Din sondnäring kan ges via gastrotuben på två olika
sätt:
• med en pump
• som en bolusdos med en spruta
FÖLJ ALLTID DE SPECIFIKA INSTRUKTIONER SOM DU
FÅTT AV SJUKVÅRDSPERSONALEN OCH KOM IHÅG
DESSA TVÅ SAKER:
Ligg inte ner under matningen eller under en timme
efter matningen.
Ändra aldrig typen av eller mängden sondnäring
som du har ordinerats utan att först ha rådgjort med
sjukvårdspersonalen.

TILLFÖRSEL AV LÄKEMEDEL
• A
 nvänd läkemedel i flytande form när det är
möjligt. Om vätskan är tjock späd den med vatten
så att den inte täpper till katetern. Rådgör med
apotekspersonal för att säkerställa en korrekt
spädning.
• O
 m läkemedlet endast finns som tabletter
eller kapslar, fråga sjukvårdspersonal eller
apotekspersonal om de kan krossas och blandas
med vatten. Alla tabletter och kapslar kan inte tas
på detta sätt.
• O
 m ditt läkemedel kan krossas, krossa det till ett fint
pulver och se till att det är väl löst i vattnet. De flesta
läkemedel löser sig väl i varmt vatten, men inte alla.
• K
 ontakta din läkare innan du ger ett nytt läkemedel
genom din kateter.
• K
 om ihåg att alltid spola katetern med vatten
före och efter tillförsel av läkemedel samt mellan
läkemedelstillfällena. Sjukvårdspersonalen berättar
hur mycket vatten du ska spola med.

SPOLNING AV KATETERN
Spola gastrotuben efter varje matning och tillförsel
av läkemedel. Regelbunden spolning av gastrotuben
(var åttonde timme) minskar risken för att katetern
täpps till.
FÖR ATT SPOLA KATETERN
• D
 ra upp 20 ml vatten (eller en mindre volym, se
anteckningarna i början av denna guide) vatten
med en ENFit®-spruta.
• Stäng av matningspumpen för enteral
näringstillförsel och stäng rullklämman på
matningsaggregatet. Öppna korken på
läkemedelsporten (om det inte finns en sådan,
använd matningsporten) och anslut sprutan med
vatten. Tryck försiktigt och sakta ner sprutans ände
(kolven) tills sprutan är tom.
Koppla loss sprutan och sätt tillbaka korken på
läkemedelsporten.
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BYTE OCH OAVSIKTLIG BORTTAGNING
BYTE AV GASTROTUB:
• AVANOS*

gastrotuberna är utformade för att sitta
kvar länge (1–8 månader) och lossnar vanligen
inte. Livslängden på gastrotubens ballong varierar
beroende på olika faktorer. Sådana kan vara
läkemedel, mängden vatten som använts för att
fylla ballongen, ändringar i magsaftens pH och
skötseln av katetern.
Byte och borttagning av gastrotuben beror på
produktens skick och ska utföras enligt instruktioner
från sjukvårdspersonal.
Datum för byte av din kateter finns i början
av denna guide. Du kan också fråga
sjukvårdspersonalen.
OAVSIKTLIG BORTTAGNING
• O
 m gastrotuben dras ut av misstag ska du
omedelbart meddela sjukvårdspersonalen så att
katetern kan bytas ut så stomin inte sluter sig.
• A
 nvänd din reservkateter för att undvika att stomin
sluter sig, men fyll inte ballongen. Tejpa fast katetern
ordentligt på huden och använd den först när
sjukvårdspersonalen bekräftat dess läge.
• K
 ateterns korrekta läge i magsäcken ska alltid
bekräftas innan den används för att tillföra mat,
vatten eller läkemedel.
Kontakta omedelbart sjukvårdspersonal för ytterligare
råd vid oavsiktlig borttagning.
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PROBLEMLÖSNING
MAGINNEHÅLL LÄCKER UT I STOMIOMRÅDET

STOMI- OCH/ELLER HUDPROBLEM

• Kontrollera först att katetern sitter korrekt (se ovan).

• V
 id problem med stomin, kontakta omedelbart
sjukvårdspersonal om:
- stomin blöder
- du märker att maginnehåll är blodblandat
- stomin är ihållande röd och öm, och det röda
området är större än 2,5 cm i diameter
- stomin luktar illa
- huden runt stomin är svullen
- det finns var runt stomin
- du har feber
- du har ihållande smärta.
• Kom ihåg att försiktigt rotera gastrotuben 360°
i samband med den dagliga skötseln av katetern
för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation (se sida 8
”Veckorutin”).
Rodnad eller ömhet runt huden och stomin kan bero
på fel kateterstorlek (till exempel om du har gått
upp eller ned i vikt) eller läckage av maginnehåll.
Rengör och torka området ofta.

• M
 agsäcken kan vara överfull eller innehålla
gaser. Om för mycket maginnehåll finns kvar i
magsäcken (oftare än vid några tillfällen) får du
kanske för mycket sondnäring i taget. Om du får
bolusmatning, överväg att byta till kontinuerlig
matning. Om du får kontinuerlig matning, prova
med att minska flödeshastigheten.
• K
 ontrollera innehållet i ballongen (se ovan)
och jämför uppmätt ballongvolym med den
ursprungliga mängden. Om nödvändigt spruta
tillbaka den uppmätta mängden och fyll på till den
ordinerade mängd som anges i början av denna
guide.
Om ballongen är helt tom eller innehåller en helt
annan typ av vätska (sondnäring, läkemedel,
...), fyll ballongen helt med ordinerad mängd
sterilt vatten och kontrollera innehållet efter cirka
5 minuter. Om innehållet i ballongen efter 5 minuter
är mindre än den mängd vatten som sprutats in
kan ballongen vara skadad.
Då behöver katetern bytas ut. Kontakta
sjukvårdspersonal.
STOPP I MATNINGSSONDEN
• A
 nslut en ENFit®-spruta, fylld med 10–20 ml varmt
vatten, till den tilltäppta porten på gastrotuben.
• Dra försiktigt i kolven och tryck sedan in den för att
lösa upp stoppet.
• O
 m stoppet inte löser sig, upprepa. Försiktig växling
mellan sug och tryck löser upp de flesta hinder. Om
detta inte fungerar, rådgör med sjukvårdspersonal.
• O
 m sjukvårdspersonalen har gett dig andra
instruktioner för att lösa upp stopp, till exempel att
använda CLOG ZAPPER*, följ sjukvårdspersonalens
instruktioner.
• För att förebygga stopp, spola matningskatetern:
- före och efter varje matning
- före och efter tillförsel av läkemedel, samt
mellan läkemedelstillfällena
- efter kontroll av kvarvarande maginnehåll
• B
 landa inte läkemedel med sondnäring, om inte
läkare eller apotekspersonal har instruerat dig att
göra så.
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• H
 udproblem, till exempel granulationsvävnad, kan
också förekomma. Granulationsvävnad utvecklas
när kroppen försöker reparera operationssåret.
Vävnadsområdet kan bli större och behöva
behandling. Om det blöder eller ett stort
vävnadsområde bildas, kontakta sjukvårdspersonal.
VIKTIGT: Om katetern känns obekväm, kontakta
sjukvårdspersonal.

SÄRSKILT ATT TÄNKA PÅ
HOS BARN

TERMER SOM DU BEHÖVER
KÄNNA TILL

BARN HAR LITEN MAGSÄCK

BOLUSMATNING: Stora mängder sondnäring tillförs
via ett matningsaggregat eller en spruta.

• N
 är barnen växer utvecklas deras förmåga att tåla
större mängder sondnäring. Matningen påbörjas
vanligen genom att ge små mängder sondnäring i
täta intervaller. Bolusmatningen tar ungefär 20–40
minuter. Ett matningssystem baserat på tyngdkraft
eller en pump ger ett långsamt, jämnt flöde och
gör det möjligt för dig att göra andra saker. Var
tålmodig och öka gradvis mängden sondnäring per
matningstillfälle.
 m barnets magsäck är full kan sondnäring läcka
O
ut runt stomin. Barnet kan också visa tecken på
kolik och kräkas eller rapa upp sondnäring. Om
detta händer, fråga sjukvårdspersonalen om
dekompression eller luftning är nödvändig.
BARN VÄXER
• K
 om ihåg att barn med gastrostomi har samma
grundläggande behov för sin tillväxt och utveckling
som andra barn. Detta innebär att deras
näringsbehov kommer att öka.
BARN BEHÖVER TILLRÄCKLIGT MED VATTEN
• A
 tt få tillräckligt med vätska är lika viktigt för
personer som får enteral näringstillförsel som för
andra människor. Om det är varmt väder eller
barnet har feber, kan extra vattentillförsel förebygga
uttorkning. Rådgör med sjukvårdspersonal.

KONTINUERLIG MATNING: Små mängder
sondnäring ges kontinuerligt under dagen (eller
natten) utan avbrott (vanligen under 20–24 timmar).
ENTERAL NÄRINGSTILLFÖRSEL: Näring i flytande
form tillförs via en kateter som satts in i magsäcken
eller tarmen.
MATNINGSAGGREGAT (ELLER PUMPAGGREGAT)
Slangar som kopplar sondnäringsförpackningen eller
pumpen till matningssonden.
MATNINGSSOND: En slang genom vilken sondnäring
rinner in i magsäcken eller tarmen.
FISTEL: Den kanal som skapar förbindelsen mellan
magsäcken och utsidan (huden).
FR-STORLEK: Ett mått på kateterslangens
ytterdiameter, lika med Charrière.
DEKOMPRESSION AV MAGSÄCKEN:
Avlägsnande av gas eller vätska från magsäcken
(kallas också ”luftning”).
GASTROSTOMI: En öppning (stomi) genom huden in i
magsäcken.
GRANULATIONSVÄVNAD: Extra vävnad som bildas
på eller runt stomins yta och som sedan bildar fibrös
ärrvävnad.
GRAVITATIONSMATNING: Sondnäring rinner in
i magsäcken med hjälp av tyngdkraften utan någon
matningspump.
INTERMITTENT MATNING: Matning av små mängder
sondnäring i täta intervaller under dagen eller natten.
STOMI: Öppning genom vilken en kateter kan föras
in i kroppen.
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VAD DU SKA OCH INTE SKA GÖRA MED GASTROTUB
VAD DU SKA GÖRA

GÖR INTE SÅ HÄR

✔ Kontrollera stomiområdet varje dag. Meddela
omedelbart sjukvårdspersonal om du upptäcker
svullnad, läckage, rodnad, ömhet, smärta eller
att katetern har flyttats ut eller in i magen mer än
vanligt.

✘ Spruta inte in några fasta ämnen i katetern.

✔ Rengör och torka stomin och det omgivande
området noggrant varje dag.
✔ Spola katetern före och efter tillförsel av
läkemedel och matning och åtminstone var
åttonde timme.
✔ När stomin har läkt:
Kontrollera ballongens innehåll varje vecka och
vrid katetern runt sin axel enligt beskrivningen
i denna guide eller anvisningar från
sjukvårdspersonal.
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✘ Justera inte kateterns läge själv om inte
sjukvårdspersonalen har visat hur du ska göra det.
✘ Bada eller simma inte förrän sjukvårdspersonalen
har berättat att du kan göra det.
✘ Ta inte bort den yttre stopplattan från gastrotuben.
Om den yttre stopplattan känns obekväm, tala om
det för sjukvårdspersonal som justerar den åt dig.

Dessa anvisningar är enbart rekommendationer för lämplig skötsel av AVANOS* gastrotuber.
Dessa ska endast följas om inte läkaren eller sjukvårdspersonalen har gett några andra instruktioner. Avanos
anvisningar kan inte under några omständigheter åsidosätta lokala anvisningar från läkare eller sjuksköterska.
Det slutliga ansvaret för behandlingen ligger hos den läkare som sätter in katetern.

Användningen av medicintekniska produkter medför alltid vissa risker. Läs produktinformationen angående
indikationer, försiktighetsåtgärder, varningar och kontraindikationer.
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Kontakta vid behov Avanos- representanten¨
tfn 020 720 9555 (Viatris Oy)
infofi@viatris.com

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