Sondmatning med pump

Sondmatning med aggregat utan pump

För många som får sondnäring rekommenderas nutritionspump och aggregat, för att
enkelt kunna ställa in tillförselhastighet och

1. Skruva fast Flocare droppaggregat på
sondnäringsflaskan som bilderna 1-3 i
instruktionen till vänster visar.
2. Kontrollera att rullklämman på aggregatet
är stängd.
3. Häng upp sondnäringsflaskan på t.ex.
en droppställning och använd Flocare
droppaggregat för gravitationsmatning.
4. Ta bort skyddshylsan på aggregatet och
spara den. Öppna rullklämman långsamt
och fyll aggregatet med sondnäring. Stäng
rullklämman.

1.

2.

3.

Skruva av korken på
sondnäringsflaskan.

Ställ sondnäringsflaskan
så öppningen vänds uppåt.
Tryck aggregatet helt i
botten.

Skruva fast aggregatet på
sondnäringsflaskan.

4.

5.

6.

7.

Häng upp sondnäringsflaskan. Använd eventuellt en
droppställning eller stativ.

Öppna pumpluckan.

Placera den ögleformade
silikonslingan på aggregatet,
runt rotorn på pumpen.

Dra lätt för att få
aggregatet på plats runt
rotorn på pumpen.
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9.

10.

11.

Stäng pumpluckan.

Tryck på FILL SET på
pumpen, och fyll aggregatet
med sondnäringen.

Ta bort skyddshylsan på
aggregatet.

Koppla ihop aggregatet
med sondens koppling.
Dra inte åt helt!

12.

13.

14.

Tryck på START/STOP på
pumpen.

Välj önskat program på
pumpen. Se pumpens
bruksanvisning för mer
information.

MELLAN MATNINGAR.
Tryck INFO och därefter
CLR på pumpen.

TILLFÖRSEL
AV SONDNÄRING
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15.
FRÅNKOPPLING

Tryck på START/STOP på
pumpen.

SONDEN
SPOLAS PÅ
ETT AV FÖLJANDE SÄTT
(16 EL. 17)

5. Koppla ihop aggregatet med sonden (vid
gastrostomiknapp; koppla ihop aggregatet
med kopplingsslangen).
6. Starta sondmatningen genom att öppna
rullklämman på aggregatet. Ställ in tillförselhastigheten genom att räkna droppar
per minut i droppkammaren. Justera
hastighet med hjälp av rullklämman.
7. När måltiden är slut, stängs rullklämman.
OBS! Kom ihåg att alltid SPOLA aggregatet
med vatten efter varje sondmatning.

Sondmatning (bolus) med enteral spruta
1.

2.

3.
5

SONDMATNING –
MED SONDSPRUTA
Skruva fast en Flocare
Bolus Adapter på
sondnäringsflaskan och
skaka förpackningen
med sondnäring före
användning.

Spola igenom sonden med
20-50 ml vatten innan
sondnäringen ges.

Sondnäringen bör alltid
ges rumstempererad och
inte kylskåpskall. Dra upp
rekommenderad mängd
sondnäring i sondsprutan.

För alla administrationsvägar gäller:

16.

Spola sonden med
20 - 50 ml vatten.
ALTERNATIVT:

17.

18.

19.

20.

Öppna trevägskranen.
Spola igenom 20-50 ml
vatten med en sondspruta.
Stäng trevägskranen.

Koppla från aggregatet
från sondens koppling,
och sätt tillbaka korken
på sonden.

Placera skyddshylsan på
aggregatet.

Stäng av pumpen. Tryck på
START/STOP. (Pumpen minns
dina inställningar och given
mängd till nästa matning).

1.

2.

3.

4.

Sondnäringen bör ges
under minst 20 minuter.

Både när barnet får sondnäring, och en halvtimme efter
måltiden, ska överkroppen
vara upphöjd 45° - dvs.
barnet ska sitta upp, ligga med
höjd huvudända på sängen,
eller vara uppstödd av kuddar.

Före och efter varje måltid
ska sonden spolas igenom
med 20-50 ml vatten och
sedan stängas.

Sondnäringen ska ställas
tillbaka i kylskåpet efter
användning.
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Hållbarhet i kylskåp
med bolusadapter är 24
timmar.
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KOPPLA
NY SONDNÄRINGSFLASKA OCH
AGGREGAT

mängd. Att ge sondnäring med Flocare Infinity
pump är enkelt, säkert och tidsbesparande.

