MIC - KEY*
NÄRINGSPORT

Anvisningar för daglig skötsel av en
läkt stomikanal

Skötsel av MIC-KEY*näringsport
Dagligen
•

Tvätta och torka alltid dina händer innan du hanterar näringsporten.

•

 ranska stomiområdet och kontakta vårdenheten om du ser rodnad eller irritation
G
i området.

•

 engör näringsporten och den omgivande huden dagligen med mild tvål och vatten.
R
Skölj och torka omsorgsfullt eller enligt anvisningarna från vårdenheten (1).

•

 ppna näringsportens kork och rengör matningsslangens öppning omsorgsfullt med
Ö
en bomullspinne (2).

•

 nvänd inga förband under MIC-KEY*-näringsporten om det inte finns ett kliniskt
A
behov av detta.
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Varannan vecka
•

 ontrollera ballongens vattenmängd med två veckors mellanrum. Håll näringsporten
K
på plats under kontrollen för att säkerställa att den inte glider ut.
llongen med
– F yll aldrig ba
koksalt eller luft.
llongen.
– Överfyll inte ba

1

För att göra detta, fäst luersprutan i ballongporten och sug
in ballongens hela vattenmängd
i sprutan samtidigt som du håller
näringsporten på plats.

2

Om vattenmängden är mindre än den
borde vara, spruta tillbaka vattnet från
sprutan i ballongen och tillför sterilt eller
rent vattenledningsvatten så att ballongen
är fylld med rätt vattenmängd.

•

 rid MIC-KEY*-näringsporten försiktigt ett helt varv och ännu ett fjärdedels varv
V
i stomin före rengöring.

•

Byt ut matningsslangen till en ny.

Fästa MIC-KEY*matningsslangen

1

Anslut matningsslangen till
näringsslangen och fyll slangen med
näringslösning till ett avstånd av 2–3 cm
från slangens ände. Stäng rullklämman
och den vita clipsklämman.

2

Öppna MIC-KEY*-näringsportens
skyddskork.

3

Placera de svarta markeringarna på
matningsslangen och näringsporten mot
varandra och skjut in matningsslangens
SECUR-LOC*-ände i näringsporten.

4

Vrid matningsslangen ett fjärdedels
varv medsols.

5

Påbörja matningen genom att öppna
rullklämman och den vita clipsklämman
och starta näringspumpen, om en sådan
används.

Lösgöra MIC-KEY*matningsslangen

1

Det rekommenderas att matningsslangen
lösgörs från MIC-KEY*-näringsporten när
matningen avslutats. Gör på följande
sätt: Lösgör näringsöverföringsslangen
från matningsslangen.

2
H2O

Använd ENFit*-sprutan för att skölja
matningsslangen med 10–20 ml vatten
(eller en mindre mängd om denna
mängd är för stor. Be vårdenheten
om råd).

3

Lösgör matningsslangen från MICKEY*-näringsporten genom att vrida
matningsslangen motsols så att de svarta
markeringarna på matningsslangen och
näringsporten möts.

4

Dra försiktigt ut matningsslangen
ur näringsporten och placera
MIC-KEY*-näringsportens
skyddskork på plats.

Underhåll och förvaring
av MIC-KEY*•

Rengör matningsslangen med varmt tvålvatten omedelbart efter användning.

•

Skölj slangen noggrant och förvara den på ett torrt och rent ställe.

•

 v funktions- och hygienskäl ska matningsslangen bytas ut till en ny senast
A
efter två veckors användning.

Användningstips
•
•

•
•
•

 enomför inte slangmatningen om du inte är säker på att näringsporten är på rätt plats. Kontrollera
G
den korrekta placeringen i enlighet med anvisningarna från vårdenheten.
Försäkra dig om att en ersättande näringsport alltid finns tillgänglig. Om den nuvarande näringsporten
glider ut ur stomin ska en ny port omedelbart placeras in. Skjut in den nya näringsporten i stomin, men
fyll inte ballongen, eftersom det ska göras av hälsovårdspersonal. Tejpa fast näringsporten på huden.
Avbryt omedelbart slangmatningen och kontakta hälsovårdspersonal.
Placera inte förband under MIC-KEY* -näringsporten.
Skölj alltid näringsporten före och efter tillförsel av näring och läkemedel. Överfyll inte ballongen.
Vårdenheten hjälper dig att bestämma när din MIC-KEY*-näringsport ska bytas ut till en ny.
Vi rekommenderar att näringsporten alltid byts ut med tre månaders mellanrum för att upprätthålla
bästa möjliga vårdresultat, hygien och stomihälsa. Din näringsport har planerats för att hålla i tre
månader vid normal användning (se bruksanvisningen).

Dosering av läkemedel
•
•
•
•
•
•

F yll ENFit*-sprutan med vatten, anslut matningsslangen och fyll den med vatten till ett avstånd av
2–3 cm från slangens ände. Stäng den vita clipsklämman och fäst matningsslangen i näringsporten.
Lösgör sprutan från matningsslangen och töm den.
Krossa läkemedlet (tabletter eller kapslar) och blanda det med ljummet vatten eller på det sätt som
din farmaceut har beskrivit.
Sug upp innehållet i ENFit*-sprutan. Anslut sprutan till matningsslangen, öppna clipsklämman och
spruta in innehållet i slangen.
Stäng clipsklämman på nytt, lösgör sprutan, fyll den med vatten och skölj slangen på nytt.
Lösgör matningsslangen och stäng näringsportens skyddskork. Rengör enligt anvisningarna ovan.
Blanda aldrig olika läkemedel med varandra. Dosera dem alltid enskilt och skölj slangen med vatten
efter varje läkemedel.
Tillför aldrig läkemedel till enteral näringsvätska eller hemgjord näring.

I oklara fall
Din näringsterapeut:

Telefon:

Din vårdenhet:

Telefon:

Hemvården:

Telefon:

Annan:

Telefon:

Anvisningarna ovan är endast rekommendationer om korrekt användning av näringsporten. De ska följas endast om inga
anvisningar har getts av en sjuksköterska eller läkare vid den vårdenheten. Avanos-vårdanvisningarna ska inte under några
omständigheter väga tyngre än medicinska eller sjukvårdsrelaterade anvisningar. Det slutgiltiga vårdansvaret ska alltid ligga hos
vårdenhetens läkare. Alla medicinska anordningar är av naturliga skäl förknippade med risker. Läs förpackningsmärkningarna om
indikationer, varningar och kontraindikationer.
*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
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