MIC-KEY* ENFit® kopplingsslang/matslang
“Tryck lätt & vrid”
BILD 1
Vid bolusmatning med spruta med ENFit®
koppling – sätt i sprutan i matslangen till
MIC-KEY* genom att trycka lätt och
vrida medurs.

BILD 2
För att koppla ihop MIC-KEY* matslang med
medicinport till ett nutritionsaggregat med ENFit®
koppling, använd den raka porten till MIC-KEY*
matslang och koppla ihop genom att trycka lätt
och vrida medurs.

BILD 3
Om sidoporten inte skall användas, kontrollera
att locket är ordentligt stängt innan matning
påbörjas. Stäng locket genom att trycka lätt
och vrida medurs tills locket sitter fast.

BILD 1

BILD 2

BILD 3

BILD 4

BILD 4
När locket är rätt stängt, ska lockets fäste sitta
diagonalt över portens utsida (se bild).

(F.d. Kimberly Clark)

* Registred Trademark or Trademark of Halyard Health, Inc. or its affiliates. EnFit® is a trademark
of Global Enteral Device Supplier Association, Inc. www.halyardhealth.co.uk.
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Daglig skötsel
 Kontrollera läget på MIC-KEY* G gastrostomiport inför tillförsel av mat, mediciner
och vätska enligt gällande rutiner. Kontakta patientansvarig läkare vid osäkerhet om
läget. Spola alltid igenom med vatten innan tillförsel av mat och mediciner.

 Rengör matslangar till MIC-KEY* efter varje använding med varmt vatten och diskmedel. Skölj igenom slangarna noggrant och låt dem lufttorka. Förvara slangarna i
en förslutbar box. MIC-KEY* kopplingsslangar är engångsmaterial och ska bytas inom
två veckor. Bytesintervallet varierar, ibland kan slangarna behöva bytas dagligen eller
varje vecka beroende på möjlighet till rengöring, infektionskänslighet hos patienten,
sjukdom eller av andra orsaker.

 Byt MIC-KEY* G gastrostomiport var 3:e månad.
Läs mer och/eller beställ skriftligt material på: www.gastrostomi.se

MIC-KEY* G gastrostrostomiport – orginalet!
Med ENFit® koppling
STORLEK
(YTTRE DIAMETER)

STOMALÄNGD CM

ART. NR.

12 Fr

Från 0,8 till 4,0

8140-12-cm

14 Fr

Från 0,8 till 5,0

8140-14-cm

16 Fr

Från 0,8 till 5,0

8140-16-cm

18 Fr

Från 0,8 till 5,0

8140-18-cm

20 Fr

Från 0,8 till 5,0

8140-20-cm

24 Fr

Från 1,5 till 5,0

8140-24-cm

Tillbehör för MIC-KEY*
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MIC-KEY*

LÄNGD

ART. NR.

Kopplingsslang m. medicinport, vinklad 90°

30 cm

0141-12

Kopplingsslang m. medicinport, vinklad 90°

60 cm

0141-24

Kopplingsslang m. medicinport, vinklad 90°

5 cm

0142-02

Kopplingsslang bolus-set, rak

30 cm

0143-12

Kopplingsslang bolus-set, rak

60 cm

0143-24

-

98460

Mätsticka, stoma
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