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MIC-KEY* НАРЪЧНИК

ВЪНШНА ЧАСТ Външната основа
задържа сондата на място, но позволява
въздухът да циркулира към кожата около
и под основата. Дъното на основата
трябва да бъде поставено точно над
повърхността на кожата. За добро
прикрепване се счита 3 mm над кожата или
приблизително дебелината на монета.

ВЪВЕДЕНИЕ В
ХРАНЕНЕТО СЪС
СОНДА
Порт храна
Доброто хранене поддържа здравето,
растежа и лечението. Много и различни
медицински проблеми се лекуват с
гастростоми, когато човекът не може да се
храни или не се храни достатъчно, за да
задоволи нуждите от храна. Гастростомата
осигурява храна и течност през сонда в
стомаха. Формула, подходяща за хранене
през сонда, може да се подготви
търговски или може да се пасира домашна
храна, предписана от специалист.

Порт лекарство

течности се подават през гастростомната
сонда и в стомаха през порта за храна и
лекарства. Когато не се слагат храна и
течности, портът за храна се затваря с
прикачената капачка.

Подходящото
хранене
зависи
от
правилния вид и количество формула.
Вашият специалист е предписал графика
ви на хранене, формула и количество
вода.

Скоба

ЗА MIC-KEY*

MIC-KEY* Порт
за хранене и
лекарство

Порт балон

MIC-KEY*
Low
Profile
feeding
tube
(MIC-KEY*) се вкарва в стомаха ви през
коремната стена. Има надуваем балон в
единия край и външна част в другия. Тази
сонда позволява приемането на храна и
вода, които вашето тяло изисква.
Вашият специалист ви е измерил, за да е
сигурен, че имате правилния размер сонда
за хранене MIC-KEY*. Освен това вие
получавате инструкции за употреба и
поддръжка. Тази брошура ще ви помогне
да запомните инструкциите. Вие сте
получили инструкции за вашата диета и
лекарства. Спазвайте точно инструкциите
и никога не слагайте друга диета или друго
лекарство през вашата сонда.

ПОРТ ЗА ХРАНЕНЕ MIC-KEY* Храна и

Клапа за антирефлукс е разположена
вътре и към върха на порта за храна. Това
помага да се предотврати изтичане на
стомашно
съдържание
от
сондата.
Използване на удължения сет ще отвори
или отключи клапата. Удълженият сет се
използва за хранене и изпускане (наричано
още декомпресия).
Важно е да поддържате чисти порта за
храна и антирефлуксната клапа. Суха
формула може да се наслои в кухината и
да
задържи
клапата
отворена.
Най-добрата превантивна мярка е да се
изплакне грижливо с достатъчно вода, за
да се изчисти цялата формула и да се
използват апликатори с памучен връх и
вода. Уверете се, че не е останала
формула, която да се натрупа и изсъхне в
отвора на клапата.

СИЛИКОНОВ БАЛОН ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
Вашата сонда за хранене има балон вътре
в стомаха, който се надува, за да задържа
сондата на място. Вашият специалист го е
напълнил с вода , когато е вкарал сондата.
Проверявайте обема на балона веднъж
седмично.

Силиконов
предпазен
балон
MIC-KEY*
Нискорискова
гастростома
Feeding Tube

MIC-KEY* Капачка
на порт за храна

MIC-KEY* Удължен сет
с SECUR-LOK* Десен
ъгъл Конектор и 2
Порт “Y” и клампа

SECUR-LOK*
Конектор
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MIC-KEY* НАРЪЧНИК
КЛАПА НА БАЛОНА Балонът, който
задържа сондата на място, се надува и
изпуска като се вкара спринцовка в клапата
на балона. Тя трябва да се използва, само
когато се проверява обема на балона или
се сменя MIC-KEY*. Много е важно никога
да не опитвате да се храните през клапата
на балона. Освен това е важно да
поддържате тази клапа чиста. Остатъкът в
клапата може да задържи чужд материал, а
трябва да бъде чиста, за да функционира
правилно.

MIC-KEY* НАРЪЧНИК
СПИНЦОВКИ

Порт храна
Порт за лекарство

Спринцовка 6ml е включена във вашия
комплект
на
сонда
за
хранене.
Използвайте я да надуете и изпуснете
балона за задържане, когато периодично
проверявате обема му и когато сменявате
MIC-KEY* сонда за хранене.
Вашият
комплект
MIC-KEY*сонда
за
хранене включва също 35 ml спринцовка
за катетър. Тя трябва да се използва,
когато пълните и плакнете удължените
сетове и когато проверявате за правилно
поставяне на MIC-KEY*сонда за хранене.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
MIC-KEY*

УДЪЛЖЕН

ГРИЖИ И УПОТРЕБА

СЕТ

Вашият
MIC-KEY* комплект съдържа удължен сет.
Използвайте
този
удължен
сет
за
продължително хранене с помпа. За да
прикачите удължения сет, изравнете
черната линия на удължения сет с черната
линия на порта за храна. Вкарайте „носа”
на Secur-Lok* конектора в порта за храна и
го завъртете една четвърт в посока на
часовниковата стрелка. Отворете порта за
храна на удължения сет и закачете
конектора на торбичката за храна към
удължения сет с твърдо натискане и
завъртане. Удълженият сет се „върти
около оста си” при движение и ви
позволява да сменяте положението по
време на хранене.

Скоба

SECUR-LOK*
Конектор

Измивайте удължения сет след всяко
хранене с топла сапунена вода и го
изплакнете
старателно.
Правилното
измиване и плакнене предпазва от
изсъхване и натрупване на формула.
Удължените сетове са за еднократна
употреба и трябва да се сменяват на
няколко седмици.

MIC-KEY* УДЪЛЖЕН СЕТ ЗА ХРАНА НА
ХАПКИ Вашият комплект MIC-KEY* сонда

Скоба

за хранене съдържа още MIC-KEY*
удължен сет за храна на хапки. Някои хора
получават няколко хранения през деня.
Използвайте удължения сет за храна на
хапки, за да храните със спринцовка за
катетър
или
хранителна
торбичка.
Нормално отнема 20-40 мин за хранене на
хапки. Този метод наподобява модела на
нормално хранене.

MIC-KEY* Удължен сет с
SECUR-LOK* Десен ъгъл
конектор и 2 Порт “Y” и
клампа

Следните принадлежности ще улеснят
работата ви:
• Сапун и вода
• Апликатори с памучен връх
• Кърпички
• Спринцовка
Балонът държи вашата сонда за хранене
на място. Проверявайте обема на водата в
балона поне веднъж седмично. За да
направите това, закрепвате спринцовката
към порта на балона и изтегляте цялата
вода, като оставите сондата за хранене на
място.
Ако
има
по-малко
течност
отколкото първоначално е предписано,
заменете я с предписаното количество.
Дестилирана или стерилна вода е добър
избор за подмяна на течността, след като
мястото на стомата е заздравяло. (Никога
не пълнете балона с въздух. Въздухът
бързо ще излезе от балона и MIC-KEY*
сонда за хранене няма да остане на място.)
Завъртете MIC-KEY* сонда за хранене в
пълен
кръг,
когато
изпълнявате
ежедневно почистване на сондата. Това
ще предотврати залепването на сондата
или балона към кожата.

MIC-KEY* Удължен сет за
хапки със син връх,
SECUR-LOK* Прав конектор и
клампа
SECUR-LOK* Конектор
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Почиствайте MIC-KEY* сонда за хранене
всеки ден. Грижите са прости и лесни. Само
поддържайте сондата и кожата около
сондата (стома) чиста и суха.

/
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MIC-KEY* НАРЪЧНИК
ПОДДРЪЖКА НА MIC-KEY*
НИСКОРИСКОВА ГАСТРОСТОМНА
СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ
ВИНАГИ МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ С ТОПЛА
ВОДА И САПУН ПРЕДИ ДА ПИПАТЕ
ВАШАТА СОНДА.
Развийте навик да преглеждате кожата
около сондата (стома) след хранене.
Уверете се, че кожата е чиста и суха.
Наблюдавайте стомата няколко минути за
стомашно изтичане. Ако използвате
превръзка, сменете я, когато се намокри
или замърси. Никога не позволявайте
мокра превръзка да остава в контакт с
кожата. Забележка: MIC-KEY* сонда за хранене не изисква превръзка. Внимателно
почиствайте кожата около стомата. Завъртете MIC-KEY* сондата за хранене и почистете отново. Използвайте апликатори с
памучен връх или мека кърпа, сапун и
топла вода. Ако смятате, че сапунът
дразни кожата, опитайте да почистите само
с вода или опитайте друг сапун.
Почиствайте порта за храна с априлкатор с
памучен връх или мека кърпа, за да
премахнете мазнина или храна. Ако сте на
продължително хранене, измивайте сондата и удължения сет поне 3 пъти на ден.
ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОБОЖДАНЕ ИЛИ
РАЗКЪСВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ЧАСТ
ОТ MIC-KEY* НИСКОРИСКОВА СОНДА
ЗА ХРАНЕНЕ.

MIC-KEY* НАРЪЧНИК
лявата страна на корема, точно над
кръста. Инжектирайте въздуха в порта за
храна на удължения сет и слушайте за
“ръмжене”в стомаха. Опитайте отново,
ако не го чуете. Ако все още не го чувате,
не започвайте хранене. Свържете се със
специалист и съобщете за проблема.

ОСТАТЪК

Друго предимство на MIC-KEY* сонда за
хранене е, че измерва стомашния остатък
без сонда за декомпресия. Остатък е
количеството
стомашна
течност
и
формула, останали в стомаха 4 часа след
хранене. Стомахът не винаги може да се
изпразва напълно. Количеството на
остатъка варира и може да зависи от
вашата дейност и положение. Проверете
за остатък, ако формулата се връща в
удължената сонда или ако чувствате
гадене. Обикновено връщайте отново
остатъка в стомаха. Той съдържа важни
електролити и хранителни вещества.
Проверете остатъка отново след 30 мин и
възобновете храненето, ако количеството
е по-малко, отколкото сте получили при
първата проверка.

ДЕКОМПРЕСИЯ ИЛИ ВЕНТИЛИРАНЕ
Вашият
специалист
може
да
ви
инструктира да декомпресирате (да
освободите въздух или храна от стомаха)
преди или след хранене. За да
декомпресирате стомаха, прикрепвате
удължения сет или удължения сет за
хапки към MIC-KEY* сонда за хранене.
Дренирате в чаша или торбичка.

ХРАНЕНЕ ПРЕЗ MIC-KEY*
ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ Преди хранене

проверете дали сондата не е запушена или
изместена извън стомаха. За да го направите, свързвате удължен сет към MIC-KEY*
сонда за хранене и закрепвате 10 ml спринцовка за катетър с вода към порта за храна
на удължения сет. Издърпвате буталото.
Когато видите стомашно съдържание в
сондата, измивате MIC-KEY* сонда за хранене с вода. Стомашното съдържание нормално е жълто или бистро, освен ако няма
храна в стомаха. Ако усетите съпротива,
когато инжектирате водата, издърпайте
пак стомашно съдържание, след това
опитайте отново да инжектирате водата.
Проверете за изтичане около стомата.
Друг метод е да изтеглите 5-10 ml въздух в
спринцовка. Поставяте стетоскоп върху
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MIC-KEY* НАРЪЧНИК

ХРАНЕНЕ НА ХАПКИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ХРАНЕНЕ
Специалистът ще ви препоръча най-добрата
формула за вас.
I.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

II.

MIC-KEY* НАРЪЧНИК

Почиствате повърхността на кутиите с
формула и разклатете добре. (Ако използвате
формула на прах, трябва да бъде прясно
приготвена всеки ден. Надписвайте всяка
партида от формулата с дата и час на
приготвяне.)
Мийте ръцете си със сапун и вода и изсушете
старателно.
Напълнете с формула торбичката за
храна.
Свържете тръбичките на торбичката за храна
с порта за храна на MIC-KEY* удължен сет.
Изпускате
въздух
от
тръбите
като
позволявате на формулата да тече през тях.
Когато формулата достигне SECUR-LOK*
конектора на удължения сет, стягнете
тръбичките.
Махате капачката на порта за храна. Вкарвате
удължения сет в порта за храна като
изравните черните линии на удължения сет и
порта за храна. Заключвате удължения сет на
място като завъртате конектора в ПОСОКА
НА ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, докато
усетите леко съпротивление (приблизително
¾ завъртане). НЕ ВЪРТЕТЕ конектора след
точката на спиране.
Свържете тръбичките на торбичката за храна
с помпата. Настройвате темпото на помпата
според инструкциите на производителя.
Отпускате тръбичките и започвате хранене.
Когато храненето е почти приключило,
добавете предписаното количество вода в
торбичката за храна.
След като формулата и водата са доставени,
разкачете тръбичките на торбичката за храна
от удължения сет. Изплакнете удължения сет
с 10–20 ml топла вода или докато тръбичките
са чисти.
Разкачете удължения сет от MIC-KEY* сонда
за хранене като я въртите ОБРАТНО НА
ЧАСОВНИКОВАТА СТРЕЛКА, докато черната
линия на порта за храна се изравни с черната
линия на удължения сет. Внимателно
откачете
удължения
сет
и
надеждно
затворете MIC-KEY* сонда за хранене с
прикачената капачка на порт за храна.
Измийте удължения сет и торбичката за храна
в топла сапунена вода непосредствено след
всяка употреба. Подсушете старателно и
изсушете на въздух.
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1. Прикрепвате пълна с вода спринцовка за
катетър към MIC-KEY*удължен сет за хапки.
Зареждате сета като го пълните с вода.
2. Закрепвате удължения сет за хапки към
порта за храна като изравните черните
линии на удължения сет и порта за храна.
Вкарвате заключващия адаптер на удължения сет за хапки в порта за храна и
завъртате в ПОСОКА НА ЧАСОВНИКОВАТА
СТРЕЛКА докато не усетите леко съпротивление (приблизително ¾ завъртане). НЕ
ВЪРТЕТЕ конектора след точката на
спиране.
3. Стегнете удължения сет.
4. Откачете спринцовката и махнете буталото
на
спринцовката.
Закачете
отново
спринцовката.
5. Бавно налейте формулата в спринцовката и
освободете тръбичките. Дръжте спринцовката пълна, за да избегнете влизане на въздух в стомаха. Адаптирате потока като повдигате или навеждате спринцовката. Храненето трябва да приключи след 20 до 40 мин.
6. Когато спринцовката е почти празна,
добавете предписаното количество вода в
спринцовката.
7. След като формулата и водата са доставени,
стягате сондата и пълните спринцовката с
10–20 ml топла вода. Вкарвате пак буталото
на спринцовката и освобождавате сондата.
Плакнете удължения сет за хапки, докато
тръбите са чисти. Преминете към Стъпка 12.
8. За да се храните с хапки с (“Капкова
гравитация”) торбичка, пълните торбичката с
желаното количество формула и изпускате
въздуха от тръбичките на торбичката.
Прикрепвате удължения сет за хапки към
тръбичките на торбичката за храна, пълните
я и затягате тръбичките. Закрепвате
удължения сет за хапки към порта за храна и
отваряте клампата. Регулирате потока като
отваряте
и
затваряте
клампата
на
тръбичките на торбичката.
9. Когато храненето е почти приключило,
слагате предписаното количество вода,
като го добавяте към торбичката за
храна.
10. След като формулата и водата са доставени,
отделяте удължения сет за хапки от
тръбичките на торбичката за храна.
11. Изплаквате тръбичките на удължения сет за
хапки с 10–20 ml топла вода или докато
тръбичките са чисти.
12. Отделяте удължения сет за хапки и го
измивате с топла сапунена вода, докато
тръбичките са чисти.
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MIC-KEY* НАРЪЧНИК
ЛЕКАРСТВА
Давайте лекарствата в течна форма.
Твърдо лекарство може да запуши порта
за храна и е по-лесно да се даде, когато е
разредено с вода.
Когато лекарство е налично само на
таблетки, първо проверете при фармацевт,
за да сте сигурни, че може да се чупи и
смесва с вода.
Не смесвайте лекарство с формула, освен
ако не е препоръчано от вашия специалист.
Малки количества лекарство могат да
бъдат разредени с вода в спринцовка и
инжектирани директно в порта за храна.
Този метод премахва необходимостта от
удължени тръбички. Изплакнете поне с 10
ml вода след даване на лекарството.

СМЯНА НА MIC-KEY* СОНДА ЗА
ХРАНЕНЕ
Специалистът ще реши кога да се смени
MIC-KEY* сонда за хранене. Можете да
смените сондата сами, ако специалистът
ви обучи за това.

За смяна на MIC-KEY* сонда за
хранене:

MIC-KEY* НАРЪЧНИК
7. Държите сондата на място и пълните
балона с 5 ml (3-5 ml за 12 френски
размери) дестилирана или стерилна
вода. Не използвайте въздух.
НИКОГА НЕ ПЪЛНЕТЕ БАЛОНА С ПОВЕЧЕ
ОТ 10 ML (5 ML ЗА 12 ФРЕНСКИ РАЗМЕРИ)
ТЕЧНОСТ.
8. Поставете балона срещу стомашната
стена като дърпате MIC-KEY* сонда за
хранене нагоре и на страни много
внимателно докато спре.
9. Избърсвате течност или лубрикант от
сондата и стомата.
10. Проверете
сондата
за
правилно
поставяне. Вкарвате удължен сет в порта
за хранене и …
(a)
Слушате за въздух
(b) Аспирирате останало стомашно
съдържание

ДЕТСКИ КЪТ
Децата са специални и имат специални
нужди. Ако се грижите за дете с гастростома,
следващите точки може да ви помогнат.

ДЕЦАТА ИМАТ МАЛКИ СТОМАСИ

1. Изваждате новата MIC-KEY* сонда за
хранене от опаковката. Пълните балона
с 5ml стерилна или дестилирана вода.
2. Изваждате спринцовката и наблюдавате балона. Той трябва да бъде
симетричен. Проверявате за изтичане.
Изваждате водата от балона.
3. Прикачвате спринцовката към клапата
на балона на MIC-KEY* сонда за хранене, която е в стомаха на пациента.
Издърпвате буталото докато цялата
вода излезе от балона.
4. Внимателно изваждате MIC-KEY* сонда
за хранене от стомаха на пациента.
Може да помогне, ако докато я вадите
използвате малко разтворим във вода
лубрикант.
5. Намажете с разтворим във вода
лубрикант заменящата MIC-KEY*
сонада за хранене. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МАСЛО ИЛИ КЕРОСИН.
6. Внимателно въведете новата сонда в
стомата. Вкарвате сондата изцяло
докато MIC-KEY* сонда за хранене
прилепне към кожата.
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Децата развиват способност да държат големи количества храна в стомасите си докато
растат. Храненията обикновено започват с
чести малки количества формула. Хранене с
хапки отнема 20 до 40 мин. Система за ускорение на потока или помпа регулира бавен
постоянен поток и ви оставя свободни да
правите други неща. Бъдете търпеливи и
бавно увеличавайте количеството формула,
което давате по време на храненето.
Ако стомахът на детето е пълен, формулата
може да протече около стомата. Детето
също може да получи колики и повръщане
на формула или оригване. Питайте вашия
специалист
дали
декомпресия
или
вентилиране е подходящо за това дете.

ДЕЦАТА РАСТАТ Децата с гастростоми
имат същите основни нужди за растеж и
развитие като другите деца.

КОЛКО ВОДА?
Когато телата ни имат нужда от вода, ние
усещаме жажда и пием повече. Пациентите с
гастростома също. Ако времето е топло или
детето има треска, допълнително вода може
да предотврати обезводняване. За насоки се
обърнете към вашия специалист.
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ПОЗНАНИЯ ЗА ХРАНАТА Въпреки че

вашето дете получава храна през сонда,
групово участие на масата по време на
хранене е важно. Това дава възможност на
детето да опита храната. Насърчавайте
вашето дете да докосва и опитва, също
като другите, дори и да цапа около стола.

УСТА

Устата е много чувствителна част от
тялото на бебето. Дори детето да не може
да суче или гълта достатъчно добре, за да
се храни, рефлексът за сучене съществува.
Сученето изглежда успокоява бебетата.
Опитайте с биберон. Използвайте го да
стимулирате устните на вашето дете,
венците и езика по време на хранене.
Докато бебето расте, осигурявайте други
възможности да дъвче или смуче.
Говорете с вашия специалист за орална
стимулация и начини да насърчавате
нормално развитие.

НОРМАЛНА ДЕЙНОСТ

За бебетата е важно да се обръщат по
корем. Те се учат да се изправят и пълзят
по този начин. MIC-KEY* сонда за хранене с
нискорисков профил на дизайн може да
улесни появата на тази дейност.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
СТОМАШНО СЪДЪРЖАНИЕ ИЗТИЧА
ОКОЛО СОНДАТА Първо проверете
остатъка в стомаха. Стомахът може да е
прекалено пълен или да съдържа газ. Ако
стомахът многократно съдържа прекалено
много остатък, пациентът може би
получава прекалено много формула
наведнъж. Ако използвате периодично
хранене (на хапки), обмислете преминаване към продължително. Ако използвате
продължително хранене, опитайте да
намалите потока. Уверете се, че балонът в
стомаха е пълен като внимателно издърпате сондата и проверите за съпротивление. Тествайте балона като закрепите
спринцовка към клапата за надуване.
Издърпайте течността от балона и
отбележете обема в спринцовката. Ако
количеството е по-малко от предписаното,
напълнете отново балона с предписаното
количество вода, изчакайте 10 до 20 мин и
повторете процедурата. Ако предписаното

MIC-KEY* НАРЪЧНИК
количество вода е все още в балона,
опитайте да увеличите обема с 2 ml всеки
път, докато изтичането спре. Максималният
обем за пълнене е 10 ml (5 ml за 12 френски
размери). Не го превишавайте.
ВНИМАНИЕ: БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ, КОГАТО
ПЪЛНИТЕ ИЛИ ИЗВАЖДАТЕ ВОДА ОТ
БАЛОНА. MIC-KEY* СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ
МОЖЕ ЛЕСНО ДА СЕ ИЗВАДИ.

АКО СОНДАТА ЗА ХРАНЕНЕ СЕ ОТКАЧИ
Спрете помпата. Преценете изгубеното
количество формула. Старателно избършете връзките на сондата със сапун и вода
или алкохол. Те трябва да са чисти от
мазнина или натрупване на формула.
Почистете вътрешността на порта за храна
на удължения сет с апликатор с памучен
връх и алкохол. Промийте сондата с топла
вода. Изсушете връзките и здраво свържете тръбичките с четвърт завъртане.
Възстановете храненето като замените
изчисления обем, загубен при откачването.

СКЪСВАНЕ ИЛИ ИЗТИЧАНЕ ОТ БАЛОНА Винаги дръжте вкъщи резервна
MIC-KEY* сонда за хранене или стандартна
гастростомна тръба. Силиконовите балони
обикновено траят няколко месеца, но
животът на балона варира в зависимост от
няколко фактора. Тези фактори може да
включват лекарства, обем вода за пълнене
на балона, стомашно pH и грижа за сондата.

БЛОКИРАНЕ НА СОНДАТА
За да предотвратите блокиране на сондата,
изплаквайте тръбата с 10–20 ml топла вода.
Ако вашият специалист ви инструктира
друго, следвайте неговите инструкции.
1. Преди и след всяко хранене.
2. Преди и след даване на лекарсвта.
3. На всеки 3 до 4 часа, ако пациентът
получава продължително хранене.
4. След проверка за остатъци
в стомашното съдържание.
Не смесвайте лекарство с формула.
Лекарството трябва да бъде в течна форма,
когато е възможно. Ако не, ситно натрошено
и се уверете, че е добре разтворено във
вода. Давайте различни лекарства едно по
едно и плакнете сондата преди и след.
Плакнете сондата с 5 ml вода между всяко
лекарство.
БАЛОНЪТ НЕ СЕ ИЗПРАЗВА
Ако не можете да извадите водата от балона
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със спринцовката, уверете се, че вдлъбнатината в клапата на балона е чиста. Понякога там се задържа формула или друг
материал в резултат от нормалните
действия през деня. Уверете се, че клапата
не е запечатана с храна. Изчистете
вътрешността на вдлъбнатината, след това
здраво поставете спринцовката в клапата,
бутнете и завъртете една четвърт. Опитайте
да дръпнете буталото отново. Ако балонът
не се изпразва, използвайте края на голям
кламер да натиснете клапата и пуснете
водата. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИМАТЕ СОНДА
ЗАМЕСТИТЕЛ ДА ВКАРАТЕ В СТОМАТА.

ПРОБЛЕМИ С КОЖАТА И СТОМАТА
Кървяща стома.
специалист.

Информирайте

вашия

АКО СТОМАТА КЪРВИ (ПО-ГОЛЯМО
КОЛИЧЕСТВО) ИЛИ ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ
КРЪВТА Е СМЕСЕНА СЪС СТОМАШНО
СЪДЪРЖАНИЕ,
НЕЗАБАВНО
СЕ
ОБАДЕТЕ НА ВАШИЯ СПЕЦИАЛИСТ.

MIC-KEY* НАРЪЧНИК
Ако дете развие трудности при дишане по
време на или непосредствено след хранене,
СПРЕТЕ ХРАНЕНЕТО ВЕДНАГА, ДРЕНИРАЙТЕ
(ДЕКОМПРЕСИРАЙТЕ)
СТОМАХА
И
СЕ
ОБАДЕТЕ НА СПЕЦИАЛИСТ.
Ако детето усеща гадене, изчакайте 1 до 2 часа
преди да храните и след това възстановете
бавно храненето. Същото е валидно при
повръщане. Изчакайте и хранете с по-бавно
темпо.
АКО ГАДЕНЕТО ИЛИ ПОВРЪЩАНЕТО ОСТАВА,
ОБАДЕТЕ СЕ НА СПЕЦИАЛИСТ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои деца имат гастроезофагиален рефлукс. Храна редовно се връща
нагоре
по
хранопровода.
Правилното
положение при хранене е МНОГО ВАЖНО за
тези деца. Сложете ги в изправено положение
или под ъгъл поне 30 градуса преди хранене.
Уведомете вашия специалист, ако детето ви
повръща след хранене.

ПО-МАЛКИ СОНДИ

Зачервяване или раздразнение около кожата
и стомата може да е резултат от стомашно
изтичане. Почиствайте и сушете мястото
често. Въртете MIC-KEY* сонда за хранене в
пълен кръг при ежедневната грижа за
сондата.

Сондите, използвани при деца, могат да имат
по-малък диаметър от тези при възрастните.
По-малките тръби се запушват по-лесни, но
изискват по-малко вода за изплакване. Децата
обикновено получават 10 до 15 ml промивка.

ОБАДЕТЕ СЕ НА СПЕЦИАЛИСТ АКО:

Две причини за диария са бързо подаване на
формула или развалена формула. Опитайте
да давате формулата с по-бавно темпо и съхранявайте останалата формула в хладилник.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Стомата е постоянно зачервена
възпалена.
Червената област е по-голяма от 2.5
cm в диаметър.
Стомата излъчва миризма.
Кожата около стомата е подута.
Има гной около стомата.
Пациентът има треска.

и

ЗЪРНЕСТА ТЪКАН Зърнеста тъкан е
резултат от опита на тялото да възстанови
хирургическата рана. Тъканта може да се
развие и да изисква лечение. Ако кърви или
се формира голямо количество тъкан, се
свържете с вашия специалист.

СПЕЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ С ДЕЦА

ДИАРИЯ

ПРАВЕТЕ НОВА ФОРМУЛА ЗА ВСЯКО ХРАНЕНЕ И
НИКОГА НЕ ПАЗЕТЕ ГОТОВА ФОРМУЛА ПОВЕЧЕ ОТ
24 ЧАСА.
Промени във формула, лекарство или хранителни навици могат също да причинят диария.
АКО ДИАРИЯТА ПРОДЪЛЖИ ПОВЕЧЕ ОТ 3 ДНИ,
ОБАДЕТЕ СЕ НА ВАШИЯ СПЕЦИАЛИСТ.

ЗАПЕК

Някои видове формула причиняват запек при
чувствителни индивиди. Неактивност, промени във формула, лекарство или хранителни
навици могат също да причинят запек.

АКО ДЕТЕ ПОВРЪЩА Когато се появи
повръщане, е възможно да е вдишано
формула и стомашно съдържание в
дробовете. Медицинският термин за това е
аспирация и може да доведе до сериозни
медицински проблеми.

13

14

MIC-KEY* НАРЪЧНИК

MIC-KEY* НАРЪЧНИК
ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
АСПИРАЦИЯ: Случайно вдишване на течност в трахеята и/или дробовете.
ХРАНЕНЕ НА ХАПКИ: Големи количества формула доставяни през сондата.
ЗАПЕК: Понякога болезнено движение на изпражнения с червата и трудно
преминаване.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ХРАНЕНЕ: Малки количества формула подавани постоянно
през дена (или нощта) без прекъсване.
ДИАРИЯ: Често, разхлабено, воднисто движение на изпражнения.
ЕЗОФАГА (ХРАНОПРОВОД): Тръбата в гърлото, през която храната преминава от
устата в стомаха.
ПОМПА ЗА ХРАНЕНЕ: Малка машинка, захранвана с електричество или
батерии, която автоматично контролира количеството формула, което се
подава през сондата за хранене.
СЕТ ЗА ХРАНЕНЕ: Тръбички, които свързват контейнера за храна със
сондата за хранене.
СОНДА ЗА ХРАНЕНЕ: Тръба, през която формула се влива в стомаха или
червата. Гастростомна или еюностомна тръба.
G-СОНДА: Гастростомна тръба. Тръба, която преминава през кожата в стомаха.
Наричана още сонда за хранене.
ГАСТРОЕЗОФАГИАЛЕН РЕФЛУКС: Връщане на формула или стомашен сок от
стомаха нагоре в хранопровода.
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ДЕКОМРЕСИЯ: Премахване на газ или течност от
стомаха. (наричано още “вентилиране”).
ГАСТРОСТОМА: Хирургичен отвор (стома) през кожата в стомаха.
ЗЪРНИСТА ТЪКАН: Топчести издатини, формирани на повърхността на стомата,
които по-късно ще формират влакнеста съединителна тъкан.
КАПКОВА ГРАВИТАЦИЯ: Формулата се влива в стомаха чрез гравитация.
ПЕРИОДИЧНО ХРАНЕНЕ: Хранене с малки количества формула често през деня
или нощта. Периодичното хранене замества нощното продължително хранене.
ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА: Храна или всяка субстанция, която подхранва
тялото – протеин, въглехидрат, мазнина, витамини, минерали и вода.
СТОМА: Хирургически отвор, през който в тялото може да влезе сонда за хранене.
СТОМАШЕН ОСТАТЪК: Съдържание от последното хранене, останало в
стомаха непосредствено преди да се даде следващото хранене.
СИМЕТРИЧЕН: Съответствие по форма, размер и относителна позиция на части
от противоположни страни.
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За повече информация
относно продуктите MIC-KEY *,
посетете следните уебсайтове:
За лекари :
www.kchealthcare.com/mic-key.com
• Връзки към съответни статии в списания
• Инструкции за употреба
• Брошури за грижа
• Анимирани инструкции за грижа

Kimberly Clark*

MIC-KEY
НИСКОРИСКОВ ПРОФИЛ НА
ГАСТРОСТОМНА СОНДА ЗА
ХАРЕНЕ

За пациенти:
www.mic-key.com
Истории на пациенти
Връзки към съответни статии в
списания
Статии от форум “Бъдете
експерт” Инструкции за
употреба
• Брошури за грижа
• Анимирани инструкции за грижа
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ВАШИЯТ НАРЪЧНИК ЗА
ПРАВИЛНА ГРИЖА
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