Användar- och uppstartsinstruktion
För sjukvårdspersonal

Korrekt uppstart av Farrell® Valve System
– Stäng både den vita

– Koppla på näringsaggregatet

på sedvanligt sätt, med eller
utan pump.
3

– Koppla till mat-/aggregat-

Aspirera luft ur magen innan
tillkoppling av Farrell och mat/
sondnäring.

slangen till Y-kopplingen på
Farrellslangen 4 .

– Öppna den vita

1

på Farrellslangen.

OBS!
Mat/näringspåsen och Farrellpåsen bör hänga på samma höjd.
Ibland kan det bli bättre resultat
om Farrellpåsen hänger något lägre
än maten men den ska alltid vara
ovanför huvudhöjd.

klämman

Artikelnummer: 44-4100
– förpackning om 30 st.

– Fyll/prima näringsaggregatet och
ev pumpen samt i Farrellslangen
ca 5-10 cm 5 .

– Stäng den vita klämman 1 .

För ytterligare information se
www.gastrostomi.se eller
kontakta oss på tel 08-630 19 00
eller e-post md@mylan.com

Öppna därefter den blå klämman 2 och fyll/prima resten av
matslangen som vanligt.

– Öppna den vita klämman
starta matningen.

1

och

1

5

Dessa produkter är medicintekniska produkter.
Läs alltid bruksanvisningen noga före användning.
Marknadsförs av Meda AB (A Mylan Company)
TM Registered Trademark or Trademark of
Avanos Medical, Inc., or its affiliates.
Meda AB (A Mylan Company)
Box 906, 170 09 Solna. Tel.: 08 630 19 00.
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den blå 2
slangen.

och
klämman på Farrell1

FARRELL® Valve dekompressionssystem

FARRELL® Valve
dekompressionssystem

Vad är FARRELL?

Hur fungerar FARRELL?

FARRELL Valve är ett slutet system, som tillåter evakuering av
överskottsluft och dränering/uppsamling av enterala näringslösningar
och ventrikelinnehåll hos patienter som använder enteral anordning
med ENFit-koppling. Med Farrell Valve kan patienten undgå att känna
uppblåsthet och att få sura uppstötningar.

FARRELL fungerar med ett hydrostatiskt tryck, som gör, att sondmaten
samlas i FARRELL påsen, om trycket i ventrikeln är högt. När överskjutande
luft i magen har evakuerats genom ventilen i påsen och trycket sjunkit
i magen rinner maten tillbaka till ventrikeln.
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Hur ska jag ge läkemedel?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FARRELL påse – 1 storlek
Luftventil
ML markering
ENFit konnektor
För upphängning
Regleringsklämma (vit)
Stängningsklämma (blå)

FARRELL Valve
• Fungerar som ventil för
•
•
•
•
•
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överskottsluft och näring
Slutet system som säkrar rätt intag av medicin och näring
Reducerar smärta och obehag hos patienten
Utjämnar näringsintaget vid långsam magtömning
Hållbar 24 timmar
Kan användas till neonatal, barn och vuxna.

FARRELL Valve produktbeskrivning
Vem kan ha nytta av FARRELL? – Patienter som
•
•
•
•
•
•
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Har långsam ventrikeltömning
Har tendens till illamående/kväljning under matintag
Har tendens till sura uppstötningar
Har tendens till uppkördhet
Sväljer mycket luft, ex under CPAP-behandling
Lider av återkommande aspirationspneumonier.

•
•
•
•
•
•
•
•

Använd en port nära sonden/gastrostomin
Stoppa pumpen/näringen
Stäng den blå klämman
Skölj med vatten
Administrera läkemedel
Skölj efter med vatten
Vänta 5-10 minuter innan den blå klämman öppnas igen
Starta pump/näringstillförsel

Observera att volymen i Farrellslangen är totalt 9,6 ml – och 3,2 ml
från Y-porten till Farrellslangen.

Uppkoppling av FARRELL påsen och råd
– Kort uppstartsguide på baksidan
• Aspirera luft från ventrikeln med en spruta innan tillkoppling.
• FARRELL påsen och mat/näringslösningen bör hänga på samma nivå.
• FARRELL Y-kopplingen ska alltid vara placerad i nivå under
patientens ventrikel.

OBS! Pumpen larmar inte för stopp, när FARRELL-påsen är i gång.
Den blå luftventilen på FARRELL-påsen får inte bli fuktig eller våt,
håll påsen hängande – blir ventilen fuktig ska den bytas och en ny
påse hängas upp.

