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Produkt- och användarinformation 
till vårdpersonal

• Corfl o Peg är tillverkad i polyuretan och
levereras som ett set för anläggning av perkutan
endoskopisk gastrostomi.

Set innehållande: Corfl o PEG slang, två olika
externa fi xeringar, klämma, ENFit Y-adapter,
tork, drapering, skalpell, glidmedel, troakar
och punkteringsnål.

• Corfl o PEG har en luftfylld inre stopplatta och
kan avlägsnas utan endoskopisk hjälp.

• Röntgentät tråd och centimetergradering på
katetern för att underlätta verifi kation av läget.

• Utbytbar ENFit adapter för anslutning till
aggregat eller matningsspruta.

• Finns i storlekarna 12, 16 och 20 Fr.

• Möjlighet att anlägga och ansluta Corfl o jejunal
kateter via Corfl o Peg.

Daglig rutin
• Rengör huden runt gastrostomikanalen

dagligen med vatten och mild tvål.

• Kontrollera noga före rengöring om det
förekommer läckage, irritation, rodnad eller
svullnad. Kontrollera även att det inte smärtar
vid rörelse av PEG-kateterslangen samt att den
inte kan röras för mycket ut och in i gastrostomi-
kanalen (inte mer än ca 6 mm).

• Lyft på PEG- kateterslangen och eventuell fixe-
ring för att komma åt att göra rent ordentligt.

• Om PEG-kateterslangen skulle åka ur gastro-
stomikanalen är det viktigt att den ersätts så fort
som möjligt med t.ex. en gastrostomikateter, om
det inte finns att tillgå klipp bort den inre stopp
plattan på Corflo PEG och stoppa in slangen
under en kort tid.

• Det sitter en klämma på PEG-kateterslangen för
att undgå läckage då Y-stycket är öppet. Flytta
regelbundet klämman för att undvika slitage och
skada på kateterslangen.

1 gång/vecka rutin
• Yttre fixeringsstycket kan tas av för rengöring.

När fixeringsstycket är åter på PEG-kateter-
slangen efter rengöring ska det inte vara möjligt
att röra kateterslangen mer än ca 6 mm.

Matning
• Sitt upp eller höj huvudändan vid matning.

• Aspirera från PEG-katetern för att bekräfta
att den är korrekt placerad och ge mat,
mediciner och vätska.

• Det är viktigt att skölja genom PEG-katetern
med vatten före och efter mat och mediciner.

• Rutinmässig genomsköljning med vatten
förhindrar uppkomst av stopp i PEG-katetern.

Övrigt
• Det går bra att bada och simma.

• Använd inga bandage om det inte är kliniskt
nödvändigt.

• Det går utmärkt att äta via munnen om det är
kliniskt möjligt.

• Det går bra att ge kropps-/lufttempererad vätska
så som kaffe, saft mm via PEG-katetern.

• Munhygien är viktigt! Borsta tänderna två gånger
dagligen och använd fukt på läppar och i munhåla.

CORFLO®  PEG
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Produkt- och användarinformation  
till vårdpersonal

CORFLO®  PEG
KUFFENS MEKANISM

CORFLO® PEG är tillverkad i polyuretan och kuffen bibehåller sin expanderade  
form tack vare ett sammandragande/expanderande polyuretan-skum. En luftkanal går  
från kuffen till atmosfären utanför genom ett litet hål nära PEG:ens ände. Vid  
insättande kollapsar kuffen för att anpassa till esophagus.

Kuffen återfår sin expanderande form då man stänger in luften i kuffen genom  
att sätta i CORFLO® Y-adapter (se nedan).

Trä på den gängade låsningsdelen. Tryck  
i adaptern. Skruva på låsningsdelen tills det  
tar stopp.

Säkra PEG-kateterslangen i fixeringsanordningens 
skåra och skjut sedan locket på plattan. Avsluta 
med att kontrollera och säkerställa rätt läge med 
aspiration och pH-sticka, vid osäkerhet kontakta 
läkare.

PEG UTDRAGNING (utförs av utbildad personal)

Smörj PEG:en och huden runt gastrostomikana-
len med bedövningssalva. Snurra PEG:en och för 
den försiktigt ut och in i gastrostomikanalen för 
att smörja kanalen. Låt bedövningssalvan verka.

Öppna klämman och fixeringsstycket. Klipp  
av PEG-kateterslangen under Y-stycket.

Stabilisera runt gastrostomi- 
kanalen med fingrarna och  
ta ett stabilt grepp om PEG- 
katetern och dra ut PEG:en  
med ett bestämt drag.

FIXERING OCH BYTE AV Y-ADAPTER

Produkt Art.nr Förpackning

Corflo PEG-kit 12 Fr  50-6512 2 st

Corflo PEG-kit 16 Fr 50-6516 2 st

Corflo PEG-kit 20 Fr 50-6520 2 st

Corflo PEG Y-adapter 12 Fr 50-6112 5 st

Corflo PEG Y-adapter 16 Fr 50-6116 5 st

Corflo PEG Y-adapter 20 Fr 50-6120 5 st

Produkt Art.nr Förpackning

Corflo PEG Jejunal 6 Fr  
För Corflo PEG 16 Fr

 51-7366 5 st

Corflo PEG Jejunal 8 Fr   
För Corflo PEG 20 Fr

 51-7368 5 st

Corflo PEG Jejunal 10 Fr
För Corflo PEG 20 Fr

50-7361 5 st

Produkt Art.nr Förpackning

Corflo PEG Jejunal 8 Fr  
Over-the-wire för Corflo PEG 20 Fr

 51-7366 2 st

Corflo PEG Jejunal 10 Fr  
Over-the-wire för Corflo PEG 20 Fr

51-1431 2 st
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