
Har peg/gastrotub 
åkt ur?

Ja

Är stomat slutet?

Ja

Fungerar det att 
dil latera/vidga

Ja

Sätt i  en ny 
gastrotub, gärna av 
samma Fr/storlek 

som den som åkt ur, 
kontrollera läget 

Nej

Kontakta specialist för 
fortsatt behandling

Nej

Sätt i  ny gastrotub, 
gärna samma 

Fr/storlek som den 
som åkt ur  så snart 

som möjligt

Nej

Sitter peg/gastrotub 
löst?

Ja

Sitter kuffen i 
ventrikeln?

Ja

Kontrollera övre 
stopplatta som sitter 
vid hudplan, justera 

om för lös

Nej

Peg – kontakta specialist 
Gastrotub - Ta ur och 

kontrollera katetern, för in 
på plats, kontrollera 

gastrotubens läge

Nej

Kontrollera 
pegens/gastrotubens läge, 

kuffen i ventrikeln samt 
övre stoppplatta på 

hudplan

Läcker det från stomat 

Kontroller att stopplattan 
vid hudplan sitter rätt mot 
huden, justera om för lös, 

kontrollera att kuffen sitter 
mot främre bukväggen 

Sitter  stopplattan 
för hårt mot 

hudplan,  justera 
stopplattan, se ovan 

Är pegens 
konnektor/ändstycke

trasigt 

Mic* Peg, ta en ny  
Y-konnektor, montera

på plats

Corflo* Peg  ta en ny  
Y-konnektor, montera
på plats enligt
instruktion, se även: 
www.gastrostomi.se

Läcker det från 
peg/gastrostomi?

Gastrotub, ta en ny 
i samma Fr/storlek 

och byt ut, 
kontrollera läget

Flödesschema för vårdpersonal:

När en gastrostomiport/peg/gastrotub (från tillverkaren Avanos) åkt ur, om den suttit 
> 4** veckor efter anläggande, om gastrostomiport/peg/gastrotub åkt ur innan 4** veckor, 
kontakta specialistklinik för information.

Då en peg/gastrotub åkt ur stomat är det av högsta 
prioritet att få en gastrotub på plats igen innan 
stomat sluter sig vilket går mycket snabbt. 
Avsluta alltid med att kontrollera läget med tex en 
pH-sticka.  Gå gärna in på  www. gastrostomi.se för 
mer information.

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen
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