Flocare
Sonder ENFit

®

Röntgentät nasogastrisk sond med ENFit-koppling
och förilagd ledare. Finns i flera storlekar.

Flocare® Sonder ENFit

PLACERING AV SONDEN
1. Fukta eventuellt sondspetsen med rekommenderat glidmedel.

Flocare® matningssonder är tillverkade i polyuretan och är därför mjuka
och smidiga. De är röntgentäta samt har en förilagd följsam ledare för
säker och smidig användning.

2. Be patienten att luta huvudet bakåt.

● förilagd smord ledare
● ENFit-koppling

3. För in sonden sakta och försiktigt via näsan, längs nedre
kanten av näsborren.
4. När sonden nått strupen, ta en paus och be patienten luta huvudet
framåt och sätta hakan mot bröstet.
5. Fortsätt införandet av sonden. Be patienten att svälja när han känner
sonden i halsen och för ner sonden tills tidigare gjord markering är
nådd. Införandet kan, om inga kontraindikationer föreligger, underlättas genom att patienten samtidigt dricker lite vatten.

● längd 110 cm, Ch 6, 8 och 10
● barnsond 50 cm, Ch 5
● röntgentät linje

6. Om patienten börjar hosta eller får kväljningar skall sonden omedelbart dras tillbaka.

● mjuk rundad spets med 2 laterala hål
● avståndsmarkeringar var 20:e cm från distala änden

7. Fäst sonden temporärt med tejp vid patientens näsa.

● sondens läge kan kontrolleras genom luftinblåsning med ledaren i

8. Kontrollera sondens läge genom antingen;
• auskultation – stöt in 5-10 ml luft i ventrikeln. Auskultera över
epigastriet
• aspiration – aspirera och kontrollera med lackmuspapper
• röntgen – vid osäkerhet, genomlys eller röntgenkontrollera

 locare® Sonder ENFit är tillverkade i polyuretan, som är ett mjukt
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Instruktion
FÖRBEREDELSER
1. Informera patienten om vad som kommer att hända.
2. S
 e till att patientens näsborrar är rengjorda och undersök genomträngligheten. Om patienten någon gång brutit sitt näsben kan det ha bildats
brosk som försvårar införandet av sonden.
3. Mät ut behövd sondlängd;
• håll sondspetsen mot örsnibben
• för sonden mot nästippen
• för sonden utmed patienten ned till nedersta biten av
processus xiphoideus
• markera på sonden utmätt längd
Obs! Om sonden skall placeras i duodenum bör ca 20 cm läggas till.
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9. Dra ur sondens ledare och fäst sonden permanent.
SKÖTSEL AV SONDEN
● s pola alltid sonden före och efter matning samt vid uppehåll
i matningen
● inspektera näsan dagligen
● spritavtvätta kopplingen dagligen
● kontrollera alltid sondens läge före måltid
Rekommenderad maximal liggtid är 6 veckor (42 dygn).
BESTÄLLNING
Flocare Sonder ENFit kan köpas på apotek. Vårdenheter kan
beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330,
e-post: order.amnse@nutricia.com eller webshop:
www.nutricia.se/order
Produkt

Best nr

Antal/förp

Flocare® sond ENFit Ch 5, 50 cm

75 88 39

10 st

Flocare sond ENFit Ch 6, 110 cm

75 88 47

10 st

Flocare sond ENFit Ch 8, 110 cm

20 00 18

10 st

Flocare® sond ENFit Ch 10, 110 cm

20 00 19

10 st
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