Användar- och skötselinstruktioner
Till dig som fått en Mic-Key™

Kopplingsslangar med ENFit till Mic-Key
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Du har fått en Mic-Key™, insatt med
hjälp av Mic™ Introducer Kit
Mic Introducer Kit är ett modernt sätt att anlägga en gastrostomi.
Fördelen är att en ballongfixerad gastrostomiport som Mic-Key
kan anläggas direkt.

Rak Bolusslang

Vinklad kopplingsslang
med medicinport

I din gastrostomi har du fått en Mic-Key av storlek ............................ Fr och längd ................... cm.

0143-12, 30 cm
0143-24, 60 cm

0141-12, 30 cm
0141-24, 60 cm

Vid insättning är ballongen kuffad med ............................... ml vatten.
Kontaktperson .................................................................................................. Tel. nr.: ....................................

Vinklad kopplingsslang
med medicinport

Vinklad kopplingsslang
utan medicinport

0142-02, 5 cm

0144-12, 30 cm
0144-24, 60 cm

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen
noga före användning. *TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc.,
or its affiliates.
©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com
www.gastrostomi.se

Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat,
vätska och läkemedel i magsäcken.
Gastrostomi = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.
Mic-Key gastrostomiport med låg profil (liten och diskret) är en produkt för att ge/få näring,
vätska och medicin vid olika näringsbehov. Mic-Key har en inbyggd backventil med speciellt
anpassad låsmekanism för att med kopplingsslangen underlätta säker anslutning vid
näringstillförsel.
För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida
www.gastrostomi.se

Mic Introducer Kit (MIK)
När man sätter in en gastrostomiport/MicKey med MIK fäster man 3-4 st suturer (se
bild nedan). Vrid inte suturlåsen/knapparna.

Användning, tillförsel och
måltid med Mic-Key
• Var noga med hygienen vid skötsel och
matning, inget sterilt förfaringssätt.
• En gång per dag samt före måltid
kontrollera att magen känns mjuk.

Dessa suturer/knappar ska lossna av sig
själv eller tas bort efter 2-3 veckor.
Kontakta din sjuksköterska för hjälp
med att avlägsna suturerna eller om dina
suturknappar lossnar inom 2 veckor.
OBS! Suturlåsen/knapparna kan utgöra
kvävningsrisk för små barn, förhindra att
små barn sväljer dom.
Vid rodnad eller andra besvär kring suturerna, kontakta din sjuksköterska.
Första bytet av Mic-Key bör ske tidigast
efter 2 månader. Om byte måste ske tidigare ska detta göras på specialistklinik.
Under de 14 första dagarna efter
ingreppet är det rekommenderat att avstå
bad i badkar, bassäng m.m.
Området runt din gastrostomiport
ska hållas så rent och torrt som möjligt,
kontakta din sjuksköterska om du
är osäker.

• Till- och från koppling av kopplingsslang:
Svart streck (på kopplingsslang) mot
svart streck (på Mic-Key), tryck in,
vrid kopplingsslangen ett kvarts- till
trekvartsvarv. Vid frånkoppling vrid
tillbaka samma väg och dra ut
kopplingsslangen när svart streck
är mot svart streck.
• Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom kopplingsslangen och Mic-Key med 10-20 ml
vatten. Fyll gärna kopplingsslangen
innan tillkoppling till Mic-Key.
• 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. Se till att väskan/
maten är ljummen/rumstempererad.
• Vid obehag eller smärta i samband
med tillförsel/måltid, kontakta din sjuksköterska eller doktor.
• Om Mic-Key inte används, spola alltid
igenom med 10-20ml vatten dagligen.
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Om din Mic-Key åker ut
• Ta en ny och sätt in denna så snart som
möjligt. Har du ingen hemma, ta den
gamla, tvätta den, stoppa in och fäst
med sårtejp eller liknande. Det är mycket
viktigt att hålla gastrostomikanalen öppen. Kontakta snarast sjuksköterska/
doktor för att få en ny Mic-Key.
• Om Mic-Key åker ut inom den första
månaden efter insättandet med MIK
bör specialistklinik kontaktas omgående.

Skötsel och byte
• 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-Key.
• Mic-Key kan bytas i hemmiljö och
bör bytas cirka varannan månad, då
kommer den att vara missfärgad. Om
byte måste ske inom fyra veckor efter
insättandet med MIK ska detta göras
på specialistklinik.
• Byte av Mic-Key: Ta en ny, fyll ballongen
(märkt BAL) med 3-5 ml sterilt eller rent
(kokt avsvalnat) kranvatten och kontrollera denna, töm den igen. Töm ballongen
(märkt BAL) på den gamla Mic-Key och
dra ut den ur gastrostomikanalen.
Doppa den nya Mic-Key i lite glidmedel,
för in den (ballongdelen), fyll ballongen
med 3-5 ml (max 10 ml, max 5 ml för

MIC-KEY INSATT MED MIK

12 Fr) sterilt eller rent (kokt avsvalnat)
kranvatten. Verifiera att läget är riktigt
på den nya Mic-Key med t ex en pHsticka (koppla till en kopplingsslang dra
med spruta tillbaka lite maginnehåll
och spruta ut på pH-stickan) Släng den
gamla Mic-Key.
• Kontrollera och fyll eventuellt på
ballongen/kuffen med vatten (3-5ml)
en gång i veckan, exempelvis varje
måndag. Första gången två till tre
veckor efter insättandet med MIK.
• Kopplingsslangen är en enpatients
slang. Om den används flera gånger är
det viktigt att den rengörs ordentligt
med varmt diskvatten med noggrann
sköljning efter, förvaras rent och torrt.
Vi rekommenderar för bästa hygien
att kopplingsslangen byts var eller
varannan dag. I hemmiljö, med
noggrann rengöring, kan kopplingsslangen om den ser ren och hel ut
användas något längre (1-2 veckor
max) med individuell anpassning.

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 gastrostomin kan bero på läckage, tvätta rent
med vatten och lufttorka flera gånger
per dag. Smörj gärna in området med
mjukgörande kräm vid behov.

