Sondeernæring med pumpe

Sondeernæring med ernæringssett uten pumpe

Ernæringspumpe og ernæringssett anbefales til de
fleste som får sondemat, fordi pumpen kan stilles
inn på hastighet og mengde. Sondeernæring med
Flocare Infinity pumpe er enkelt, trygt og tidsbe-

1. Koble ernæringssettet på sondeflasken,
slik som på bilde 1-3 i brukerveiledningen
til venstre. Spissen på enden av ernæringssettet perforerer folien på innsiden
av korken på flasken.
2. Kontroller at rulleklemmen på ernæringssettet er lukket.
3. Heng flasken opp på et stativ eller lignende
og bruk et Flocare gravitasjonssett (tyngdekraft).
4. Fjern og spar på støvhetten på enden av
ernæringssettet. Rulleklemmen åpnes
langsomt og slangen fylles med sonde-
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VED NY FLASKE
+ SETT

Åpne hetten på sondematflasken.

Sett sondematen slik at
åpningen vender oppover.
Koble ernæringssettet til
flasken.

Skru ernæringssettet
fast på flasken med
sondeernæring.
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Heng opp sondematen.
Bruk evt. et stativ.

Åpne dekselet på pumpen.

Plasser ernæringssettet i
pumpen.

Trekk lett i slangene som
går ut av pumpen for å få
ernæringssettet på plass.
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Lukk dekselet på pumpen.
Åpne rulleklemmen og
skru på pumpen.

Trykk FILL SET på pumpen
og la sondematen gå gjennom ernæringssettet.

Fjern beskyttelseshetten
fra konnektoren på
ernæringssettet.

Skru ernæringssettet
sammen med sondens
konnektor.
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Trykk på START/STOP
på pumpen.

Velg ønsket program på
pumpen. Se brukerveiledning
på baksiden av pumpen for
mer informasjon.

MELLOM MÅLTIDER.
Trykk [info] og deretter
[clear] på pumpen.

TILKOBLING

INNTAK AV
SONDEMAT

15.
KOBLE FRA

Trykk på START/STOP
på pumpen.

SONDEN
SKYLLES PÅ
EN AV FØLGENDE MÅTER
(16 EL. 17)

16.

Skyll gjennom sonden
med 20-50 ml vann.
ALTERNATIVT:
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Åpne 3-veisporten.
Skyll gjennom sonden med
en sprøyte med 20-50 ml
vann. Lukk 3-veisporten.

Koble ernæringssettet
konnektor fra sondens
konnektor, og sett beskyttelseshetten på sonden.

Sett på hetten på
ernæringssettets
konnektor.

Skru av pumpen (Trykk på
ON/OFF) knappen.
(Pumpen husker dataene
dine ved neste måltid).

mat. Lukk rulleklemmen.
5. Koble ernæringssettet med sonden (ved
knapp: koble ernæringssettet med forlengelsesslange).
6. Start sondeernæringen ved å kontrollere
dråpehastigheten i dråpekammeret og
juster ved hjelp av rulleklemmen.
7. Når måltidet er ferdig, stenges rulleklemmen.
MERK! Husk alltid å SKYLLE ernæringssettet
etter mating, for å unngå at ernæringssettet
går tett.

Sondeernæring (bolus) med ernæringssprøyte
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SONDEERNÆRING
– MED ERNÆRINGS
SPRØYTE

Skru en Flocare
bolusadapter på sondeernæringen. Vend på
sondeernæringsflasken
før bruk.

Skyll gjennom sonden
med 20-50 ml vann før
sondematingen.

Sondeernæringen bør
alltid gis romtermperert,
ikke kald fra kjøleskapet.
Trekk opp anbefalt
mengde sondeernæring
i ernæringssprøyten.

For alle sondeernæringsmetoder gjelder:
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Sondeernæring skal
gis i et tidsintervall på
minimum 20 minutter.

Når barnet får sondeernæring
og 1/2 time etter måltidet,
skal overkroppen være i
minst 45 graders vinkel dvs. barnet skal sitte opp,
ligge med løftet hodegavl
eller støttet opp med puter.

Før hvert måltid skal plasseringen på nasogastriske
sonder kontrolleres.
Før og etter hvert måltid
skylles sonden gjennom
med 20-50 ml vann og
lukkes.

Sondeernæringen settes
i kjøleskap etter bruk.
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Holdbarhet i kjøleskap
med bolusadapter er
24 timer.
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sparende. Fjern og spar på støvhetten på enden av
ernæringssettet. Rulleklemmen åpnes langsomt og
slangen fylles med sondemat. Lukk rulleklemmen.

