VORES
HVERDAG
MED SONDEERNÆRING

MØD IBEN OG
HENDES FAMILIE,
DER OGSÅ HAR EN
HVERDAG MED
SONDEERNÆRING

IBEN – EN SOCIAL OG MADGLAD PIGE

Vi vil gerne takke Iben Kaasen og hendes familie,
der medvirker i denne brochure.
Vi håber, at den vil give dig og din familie råd og inspiration
til at få en lettere hverdag med sondeernæring.
Du er altid velkommen til at kontakte Nutricia Direkte
på tlf. 7021 0709 for hjælp og vejledning.

Iben er 6 år og bor sammen med
sine forældre og sin søster på 3 år.
Da Iben var 3 år fik hun bekræftet
diagnosen RETT syndrom; en neurologisk udviklingsdefekt.
Allerede da Iben var 6-12 mdr. begyndte hendes forældre at have

mistanke om, at noget ikke helt var,
som det skulle være. Ibens udvikling
begyndte at stagnere, og efter en
længere periode med fysioterapi
stod det klart, at Iben måtte gennem
udredning for mere end bare forsinket udvikling.

Sondeernæring er fødevarer til særlige medicinske
formål til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes i samråd
med læge.
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FAMILIENS MAD BLEV TILPASSET IBEN

Iben har ikke noget sprog og har
mundmotoriske udfordringer, som
også er kendetegnende for RETT
syndrom. Men hun er glad for mad
og har altid haft en god appetit og
spist mad sammen med resten af
familien.
Før Iben startede med sondeernæring, varede hvert måltid en time, og
energien var ikke altid til at indtage
tilstrækkelig mad og væske.

Iben voksede ikke længere optimalt;
mens frustrationerne og bekymringer voksede hos hendes forældre.
Beslutningen om en sonde

Sondeernæring blev nævnt som mulighed af det sundhedsfaglige team
omkring Iben, men der skulle gå et
år, før Ibens forældre selv tog teten
og besluttede at give Iben en sonde.

Hun havde uden tvivl brug for den
ekstra energi og var uden tvivl dehydreret til sidst, fortæller Ibens far.
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OPSTART MED SONDEERNÆRING

Iben fik anlagt sin sonde en fredag,
og med hjælp fra diætist og sygeplejersker kom Iben og hendes forældre
godt i gang med de nye madvaner og
var hjemme igen på den anden side
af weekenden.

Allerede efter de første 3 uger med
sondeernæring havde Iben taget 2
kg på; og tiden brugt på måltiderne
var markant reduceret.

Det er jo faktisk ikke så kompliceret,
fortæller Ibens mor, mens hun beskriver,
hvordan det er at give sondeernæring
som en daglig del af Ibens måltider.
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SONDEERNÆRING OG ALMINDELIG
MAD KAN SAGTENS KOMBINERES
Iben får nu sonde-morgenmad og
sonde-formiddags- og eftermiddagsmad som supplement. Frokosten
suppleres kun hvis nødvendigt, og
aftensmaden indtages sammen med
resten af familien på almindelig vis.
Men det tager ikke længere en time

ved hvert måltid. Nu passer tiden
mere med resten af familien.
Iben har nemlig fået mere energi
efter opstart med sondeernæringen
og har derfor bedre overskud til at
spise den almindelige mad.

Vi har lovet hende, at nu skal hun kun
spise det, hun har lyst til – resten kan hun
få gennem sonden, fortæller Ibens far.
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MERE TID TIL LEG OG TIL HINANDEN

Udover forbedringer omkring måltiderne, oplevede familien også hurtigt
andre forbedringer – både for Iben
og for resten af familien.
Særligt om morgenen er der nu også
tid til Ibens lillesøster, Jane. Og Iben
har fået sin egen holdning til tingene;
præcis som andre 6-årige.

Hverdagen går altså ikke længere
udelukkende med at give Iben mad,
og familien oplever friheden i at
kunne tage på tur sammen og ikke
skulle være bekymret for måltiderne
mere.

Iben er begyndt selv at gå hen og
lege nu, og vi har fået mere tid til
hinanden, fortæller Ibens forældre.

Tidligere fik Iben også Movicol dagligt mod forstoppelse; med hendes
indtag af sondemad og ikke mindst
tilstrækkeligt væskeindtag, er dette
ikke længere nødvendigt. Samtidig
har Ibens forældre lovet hende, at
hun ikke længere behøver at få medicin gennem munden. Dette klares nu
også gennem sonden.
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Et godt råd til andre familier

”Gør det!”, lyder det spontant fra
Ibens mor, da hun beskriver dét at
kunne se fordelene ved sondeernæring inden opstart, på trods af
følelserne ved at være nervøs for,
hvad det egentlig indebærer.
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Kom godt i gang med Nutricia Direkte
Hos Nutricia Direkte kan du bestille både
sonder og sondeernæring til levering privat.
Du kan også leje ernæringspumper og få den
bedste rådgivning om medicinsk ernæring
tilpasset barnets behov og ernæringsplan.
Nutricia Direkte arbejder tæt sammen med
hospitaler og institutioner. Vi tror på, at
tingene skal hænge sammen, også når barnet
forlader hospitalet.
Klinisk ernæringsrådgivning
Nutricia står til rådighed med information såvel via hotline som online. Vores konsulenter
og kundeservice råder og vejleder altid gerne
om vores produkter. Kundeservice er åben
alle hverdage fra kl. 08.00 - 16.00.
Levering & logistik
Pumpeservice
Servicering af Infinity ernæringspumper
varetages af Nordic Service Group, som
er specialiseret i installation, reparation og
vedligeholdelse af bl.a. hospitalsudstyr.
Ved ombytning og teknisk service kontaktes:
Nordic Service Group, Holbækvej 150,
4450 Jyderup, tlf. 5920 9041
e-mail: nutricia.dk@nordicservicegroup.com

Ved leje, bestilling, returnering og øvrige
spørgsmål kontaktes vores kundeservice:
Nutricia A/S, Rørmosevej 2A, 3450 Allerød
tlf. 7021 0709, e-mail: ordre@nutricia.dk
Leveringsbetingelser
Varer, som bestilles inden kl. 14, leveres
normalt førstkommende hverdag. Vær dog
opmærksom på helligdage samt Grundlovsdag, hvor vi holder lukket.
For ordrer under kr. 750,- (inkl. moms, før
tilskud) er leveringsgebyret kr. 100,-.
For ordrer over kr. 750,- (inkl. moms, før
tilskud) er leveringsgebyret kr. 65,-.
Fri levering på ordrer over kr. 750,- (inkl. moms,
før tilskud) bestilt på www.nutriciadirekte.dk
Betalingsbetingelser
Der kan betales via PBS eller ved faktura.
Betalingsbetingelserne er fakturadato + 8
dage.
Returvarer
Uåbnede kartoner kan returneres inden 30
dage efter modtagelsen af varerne. Kunden
betaler porto til returnering.

Webshop
Bestil vore ernæringsprodukter døgnet rundt på www.nutriciadirekte.dk
Her får du nem adgang til at handle, lige når det passer dig.

Kundeservice
Telefon: 7021 0709 – Fax: 7021 0708 – E-mail: ordre@nutricia.dk – www.nutriciadirekte.dk

Nutricia A/S | Rørmosevej 2A | 3450 Allerød
Nutricia Direkte 7021 0709 (rådgivning og bestilling)
E-mail: ordre@nutricia.dk | www.nutricia.dk
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1. Ring til Nutricia Kundeservice på tlf. 7021 0709 og bliv oprettet som bruger
2. Bestil dine varer på www.nutriciadirekte.dk

