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Mic-Key® Gastrostomiport është një prodhim i thjeshtë, i vogël  dhe e 
efektshme, për të dhënë/marrë ushqim, lëngje dhe ilaçe në një mënyrë të 
sigurt, me rastin e problemeve të ndryshme të kapërdirjes. Me Mic-Key®  
mund të jetosh në mënyrë sa më të zakonshme që është e mundur, meqë  
ai ka një ventil prapa dhe i fiksuar si ballon. 
 

Përdorimi/furnizimi/kohë ngrënie 
Për mos ta ndier veten të ligështuar rekomandohet të ulesh/ 
gjysëmulesh. Kij kujdes të jetë ushqimi/ushqimi i temperaturës  
së dhomës .Lidhja për në dhe nga pajisjet bashkuese të zorrëve  
të gomës:   
Viza e zezë përballë vizës së zezë, shtype brenda, rrotullo një  
çerek deri në tre çerekë rrotullimi, tek vendi i shkyçjes e rrotullo  
prapa njësoj dhe e zgjatë ashtu që viza e zezë është përballë  
vizës së zezë.  Shpëlaj pajisjen bashkuese të zorrëve të gomës  
dhe Mic-Key® me 10-20 ml ujë para dhe pas çdo furnizimi. Pajisja  
bashkuese e zorrëve të gomës është e njëpërdorimshëm/vetëm për një 
pacient, nëse ky përdoret më shumë herë atëherë është me rëndësi që ky  
të pastrohet mire, të ruhet në frigorifer dhe të ndërrohet së paku çdo të 2-7 
ditë.  
 

Përkujdesja e përgjithshme 
E lanë dhe e thanë rreth stomisë si një pjesë e higjienës së përditshme. Mund  
të bësh dush, mund të lahesh në banjë, në pishinë etj. Mbaj mirë higjienën  
e gojës me rastin e përkujdesjes dhe furnizimit, pra asnjë veprim steril.  
 

Përkujdesja për Mic-Key® 
Rrotullo Mic-Key® me rastin e larjes së përditshme. Nëse nuk e ke përdorur  
Mic-Key®, e shpëlanë këtë çdo ditë me ujë. Kontrollo dhe ndërro ujin në 
ballon/kufen një herë në javë, p.sh. çdo muaj. Mic-Key® mund të ndërrohet  
në mjedisin shtëpiak dhe duhet të ndërrohet çdo të dytën deri në çdo të tretin 
muaj, atëherë do të merr ngjyrë të gabuar dhe ventili prapa mund të jetë i 
dobësuar.  
 

Nëse Mic-Key® del nga vendi 
Merr një të ri dhe fute këtë sa më parë. Nëse nuk ke një Mic-Key® të ri, 
atëherë e merr të vjetrin, e lanë atë, e futë dhe e fikson atë me ngjitës plagësh 
ose të ngjashme. Është shumë me rëndësi ta mbash stoamtin hapur – 
kontakto sa më parë infermieren/mjekun për të dhënë një Mic-Key® të ri.  
 

Në rast shqetësimi e dhembje me rastin e furnizimit/ngrënies, kontakto 
infermieren/mjekun.  
 
 
 
Meda AB  Box 906 170 09 SOLNA Tel 08-630 19 00 Faks 08 – 630 19 38  www.meda.se md.info@meda.se 

Për informacione të tjera, shih uebfaqen e  vet Mic-Key’s.  
www.mic-key.nu 

http://www.meda.se/
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