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Manual MediLime Matslang 
 

Tips 1. Anslutning av matslang till knappen: 

• Vi råder dig att alltid först tvätta händerna med tvål och vatten och torka ordentligt. 

• Lyft sedan upp knappens förslutningslock. 

• Nu kan du sätta matslangen i knappen genom att hålla den lila randen på matslangen och den svarta randen på knappen 

i en linje. 

• Under rotation är rådet att hålla i den transparenta delen av slangen. Detta förhindrar att för mycket kraft används. 

Vrid sedan försiktigt ¾ varv medurs i pilens riktning. 

• Innan du administrerar mat och / eller medicin rekommenderar vi att du sköljer knappen och matslangen med 10 ml 

ljummet vatten. Till barn kan du använda 3-5 ml vatten, eller enligt anvisningar från din vårdgivare. 

 

Tips 2.  Användning av medicinering och / eller mat: 

• Använd matslangen i kombination med en spruta för att administrera mat och / eller medicin, såvida du inte matar 

genom en pump. 

• Råd för sondnäring och / eller medicinering som du har fått från din förskrivande läkare/sköterska är vägledande. 

 

Tips 3. Sköljning och bortkoppling av matslangen: 

• För att koppla bort matslangen från knappen, vrid matslangen moturs mot pilens riktning tills den svarta linjen på 

knappen är i linje med den lila randen på matslangen. 

• Under rotation är rådet att hålla i den transparenta delen av slangen. Detta förhindrar att för mycket kraft används. 

• Nu kan du lossa matslangen och återställa knappens förslutningslock ordentligt. 

• Efter varje måltid och / eller medicin rekommenderar vi att du sköljer matslangen med 10-20 ml ljummet vatten tills 

matslangen är ren. 

• Vi rekommenderar starkt att du undviker kolsyrade drycker. Kolsyra kan orsaka att kosten och / eller medicinen 

klumpar sig och därigenom klibbar mot matslangens vägg. 

• Förutom att spola matslangen, är det lämpligt att skölja anslutningen och skruvgängan ordentligt. 

• För att torka matslangen ordentligt kan du spruta luft genom det. 

• Om du har lossat matslangen, förvara den på ett torrt och rent ställe. 

 

Tips 4. Byte av matslang: 

• Vi rekommenderar att du byter ut matslangen varje eller varannan vecka. 

 

 

Vi vill påpeka att ovanstående vårdtips är råd från Wira Medical AB i samverkan med tillverkaren MediLime. 
Dessa kan skilja sig från de protokoll som ditt sjukhus eller din institution använder. Vid tveksamhet råder vi dig 

att alltid kontakta din läkare och / eller sjuksköterska. 

 

 


