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REFEREN
S

Användarinstruktion för patient

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 gastro-
stomikanalen (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 gastrostomi-
kateter, 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 för att 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® – MAX PEG ANVÄNDARINSTRUKTION
Du har fått en gastrostomiport Corfl o PEG insatt (datum):  ..................................................................

Corfl o Peg är av storlek  .......................  Fr. Vid insättandet är stomikanalen  ......................  cm lång. 

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


