Manual MediLime Tummy Button
Tips1. Knapp kontroll:
•
•

Det är viktigt att du kontrollerar stomin dagligen för rodnad och / eller svullnad.
Glöm inte att också kontrollera mängden vatten i ballongen. Kontrollera dessa en till två gånger i månaden och fyll på
om det behövs.

Tips 2. Byta ut knappen:
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Vi råder dig alltid att tvätta händerna först med tvål och vatten och låt torka ordentligt. Om det behövs kan du använda
handskar.
Det är bra att rengöra knappen med ljummet vatten. Gör detta helst i en roterande rörelse från öppningen till utsidan.
Med den medföljande sprutan kan du ta bort vattnet från ballongen på den
nuvarande knappen. Ta sedan bort knappen. Placera aldrig sprutan direkt på
matningsporten på knappen. Detta kan orsaka skador.
Du kan rengöra magöppningen / stomin med den medföljande kompressen och
ljummet vatten.
Det medföljande vattenbaserade smörjmedlet kan appliceras runt och i stomin och
på
på knappen. Oljebaserat smörjmedel avråds starkt från användning då det kan
påverka ballongen.
Den medföljande inmatningsledaren kan vara ett praktiskt hjälpmedel för de längre knapparna eller om det finns
ärrvävnad vid fistelöppningen. Ledaren ger sondröret extra styrka. I de flesta fall är det inte nödvändigt att använda
inmatningsledaren. Om det är nödvändigt, placera inmatningsledaren helt i strömporten. Inmatningsledaren får under
inga omständigheter skjuta ut från knappen.
Om du upplever mycket motstånd i fistelkanalen rekommenderar vi att du avslutar ingreppet och kontaktar din
behandlande läkare och / eller sjuksköterska.
Nu kan du enkelt sätta in knappen.
Under placeringen är det nödvändigt att du håller knappen intryckt mot huden. Dra sedan ut inmatningsledaren och fyll
ballongen med det antal ml som anges på knappen.
Testa alltid om knappen är korrekt placerad i magen. Om du är osäker råder vi dig att kontakta din behandlande läkare
och / eller sjuksköterska.

Tips 3. Matning och / eller administrering av läkemedel:
•
•
•

För att mata och applicera medicinering behövs en matslang. Vänligen läs vårdtips för matslang.
Innan du administrerar näring och / eller medicin rekommenderar vi att du spolar knappen och matslangen med 10 ml
ljummet vatten. Med barn kan du använda 3-5 ml vatten. Följ detta råd och använd inte mer än föreskrivet.
Om du har kopplat bort matslangen, håll den på ett torrt och rent ställe.

Tips 4. Placering av knappen:
•

Vi rekommenderar att du byter ut knappen var tredje månad.

Vi vill påpeka att ovanstående vårdtips är råd från Wira Medical AB i samarbete 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.
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