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Jejunala gastrostomierAnvändar- och skötselinstruktioner 
Till dig som fått en Mic™ GJ
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Mic™ GJ

Du har fått en Mic GJ insatt i gastrostomin (datum):  ...............................................................................  

Din Mic GJ är av storlek  ...............................................................   Fr och stomalängd  .......................  cm.

Den jejunala längden är  ............................................................................................................................  cm.

Vid insättning är ballongen kuffad med  ................................................................................... ml vatten.

Vid insättandet är stomikanalen  ..............................................  cm lång. Ev. reglering  ..................... cm.

Kontaktperson  ..................................................................................................  Tel. nr.: ...................................

Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi  
få mat, vätska och läkemedel i magsäcken och tunntarmen. 

Gastrostomi = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.

Mic GJ gastrostomiport är en produkt för att ge/få näring, vätska och medicin på ett  
säkert sätt till magsäcken och tunntarmen vid olika näringsbehov. Med Mic GJ kan man 
också tömma/dränera magsäcken. 

För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida  
www.gastrostomi.se

1. Port till Jejunum (Jejunal)  för mat,
läkemedel och vatten

2. Ballongkanal (Bal.)

3. Port till magsäcken (Gastric) för
tömning/luftnig och ev tillförsel av
mat, läkemedel och vatten

4. Kuff/ballong

5. Stopp-platta
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Mic™ GJ
Användning, tillförsel och 
måltid med Mic GJ
• Var noga med hygienen vid skötsel och 

matning, inget sterilt förfaringssätt.

• En gång per dag samt före måltid  
kontrollera att magen känns mjuk och 
att cm-graderingen på Mic GJ är den 
samma som vid insättandet eller  
efter reglering.

• Före och efter tillförsel av mat/läke- 
medel, spola alltid igenom Mic GJ med 
10-20 ml vatten.

• Följ ordination av läkare/dietist vad 
gäller matmängd, hastighet, m.m. 
Näringen/maten bör vara ljummen, 
kropps- eller rumstempererad.

• Vid tillförsel av näring/läkemedel/ 
vatten till jejunum koppla agregat/ 
spruta till fattningen för tillförsel  
till jejunum (märkt “JEJUNAL”).  
OBS! Ej ballongkanalen (BAL) eller 
”GASTRIC”.

• Läkemedel ges alltid i flytande form.

• För att undvika illamående vid måltid 
rekommenderas att sitta/halvsitta 
(minst 30°), fortsätt gärna med detta 
en stund efter måltid.

 

• Vid obehag eller smärta i samband  
med tillförsel/måltid, kontakta din  
sjuksköterska eller doktor.

• Om Mic GJ inte används, spola  
alltid igenom den Jejunala delen (märkt  
“JEJUNAL”) med 20-50 ml vatten  
dagligen.

• Vid tillförsel eller tömning av ventrikeln/
magsäcken, öppna och koppla den port 
som är märkt med “GASTRIC”. Om  
möjligt, spola igenom med 5-10 ml  
vatten efter tömning. 

• Använd inte slang/kateterklämmor 
då dessa kan skada din Mic GJ.
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Till dig som fått en Mic™ GJ

Skötsel
• Tvätta och torka runt gastrostomin  

som en del av den dagliga hygienen.  
Inget förband behövs.

• Det går bra att duscha, bada badkar, 
bassäng m.m. med Mic GJ.

• Om Mic GJ åker ur gastrostomikanalen, 
kontakta läkare/sjuksköterska 
omgående. Vid eventuellt stopp i 
slangen kan man prova att spola med 
vischyvatten – om detta inte hjälper 
kontakta sjuksköterska. Byte av din  
Mic GJ sker på sjukhuset.

• Kontrollera och fyll eventuellt på  
ballongen/kuffen med rent vatten,  
(kokat och avsvalnat kranvatten eller 
sterilt vatten) i ballongen/kuffen  
varannan vecka (använd inte NaCl).

• Undvik om möjligt att ha kompress 
runt gastrostomin.

• Justera stopp-plattans (nr. 5 i bilden 
på sidan 4) läge vid behov.

Allmänna råd
Munvård är viktigt, sköt om tänder och 
mun. Kan man äta via munnen så är det 
viktigt att fortsätta med det. 

Rodnad, vätskande, öm hud runt gastro- 
stomin kan bero på läckage, tvätta rent 
med vatten och lufttorka flera gånger  
per dag. Smörj gärna in området med 
mjukgörande kräm vid behov.

Om området med rodnad, svullnad 
kvarstår eller vid ömhet/smärta, 
kontakta din sjuksköterska/läkare.


