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Mic-Key® Gastrostomiport är en enkel, liten och smidig produkt för att ge/få näring, 
vätska och läkemedel på ett säkert sätt vid olika sväljningsbesvär. Med Mic-Key® 
kan man leva så vanligt som möjligt då den är liten, har en backventil och är 
ballongfixerad. 
 
Användning/tillförsel/måltid 
För att undvika illamående vid måltid rekommenderas att sitta/halvsitta. 
Till och från koppling av kopplingsslang: 
Svart streck mot svart streck, tryck in, vrid ett kvarts- till 
trekvarts varv, vid frånkoppling vrid tillbaka samma väg och  
dra ut när svart streck är mot svart streck. 
Spola igenom kopplingsslangen och Mic-Key® med  
10-20 ml vatten före och efter varje tillförsel. Kopplingsslangen är engångs / en 
patients, om den används flera gånger är det viktigt att den rengörs ordenligt, 
förvaras i kylskåp och vi rekommenderar att den byts var- eller varannan dag.  
Vid obehag eller smärta i samband med tillförsel/måltid kontakta din sjuksköterska 
eller doktor.  
 
Allmän skötsel 
Tvätta med tvål och vatten och torka runt stomin som en del av den dagliga 
hygienen. 
Det går mycket bra att duscha, bada badkar, bassäng mm. 
Iaktta god mathygien vid skötsel och matning, inget sterilt förfaringssätt. 
 
Skötsel av Mic-Key® 
Rotera Mic-Key® i samband med daglig tvätt. 
Om Mic-Key® inte används spola igenom dagligen med vatten. 
Kontrollera och byt vatten i ballongen/kuffen en gång i veckan, exempelvis varje 
måndag. 
Mic-Key® kan bytas i hemmiljö och bör bytas varannan månad, då kommer den att 
vara missfärgad och backventilen vara försvagad. 
 
Om Mic-Key® åker ut 
Ta en ny och sätt in denna så snart som möjligt. 
Om du inte har en ny Mic-Key®, ta den gamla, tvätta den, stoppa in och fäst med 
sårtejp eller liknande.  
Det är mycket viktigt att hålla stomat öppet – kontakta snarast sjuksköterska/doktor 
för att få en ny Mic-Key®. 
 
 För mer information se Mic-Key´s egen hemsida 

www.mic-key.se 
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