MAD TIL MAVEN GENNEM EN SLANGE
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Ligesom Lilly og Alfred vil du få mad gennem en slange. Lillys
slange går gennem næsen ned til maven. Alfred har en lille knap
på maven, hvor man sætter en slange fast på sonden, når han skal
have mad. Hvor mon din slange kommer til at være?
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Lær mere om at få mad gennem en slange!

NUTRICIA
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At få mad gennem en slange er en ekstra hjælp til dig.

OPLEV

EN ANDEN MÅDE AT SPISE PÅ
SAMMEN MED LÆGE PETER

Sammen skal vi se på, hvad der sker, når du spiser, hvordan den lille slange
og de forskellige dele ser ud, og hvilken slags mad, der kommer ind i slangen.

Lilly har været syg et stykke tid og har kæmpet for at vokse og blive
stærkere. I dag møder Lilly doktor Peter sammen med sin mor og far.
Læge Peter taler meget med Lilly og hendes forældre. De taler mest om,
at Lilly skal have mad gennem en slange for at hun skal vokse bedre og
få noget mere energi.
Lilly forstår ikke alt det, de voksne taler om, så læge Peter går i gang
med at forklare hende, hvordan man kan få mad gennem en slange.

Vil du også høre eller læse, når læge Peter
fortæller historien om, hvordan man kan få
mad gennem en slange?
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Læge Peter arbejder sammen med
andre læger, sygeplejersker og
diætister, for at du skal få det så
godt som muligt med din nye måde
at spise på.
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DIN TUR!
Kig på billedet – kan du finde den sætning,
der passer til den rigtige kropsdel på pigen?

DINE FEM SANSER

Du ser med dine øjne

A

Du hører med dine ører

B

Du lugter med din næse

C

Har du nogensinde tænkt over, hvordan du ser, hører, lugter,
smager og føler ting?
Det gør du gennem det, vi kalder sanserne.
Du har ialt 5 sanser:

synssansen, høresansen, lugtesansen,
smagssansen og følesansen
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Du smager med din mund
D
og din tunge
Du rører og mærker med
dine hænder

E
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DIN TUR!
Farvelæg de forskellige dele af kroppen med den rigtige farve.

DIN KROP

Håret
Hovedet
Armene
Maven

Vi har alle en krop, og den er både ens og forskellig
fra andre menneskers kroppe.

Kønsorganet

Sådan er
menneskekroppen!

Benene
Fødderne
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DIN TUR!
Se på kroppens organer – hvor mon de passer på tegningen af
drengen? Har du lyst til at farve de forskellige dele i kroppen.

DE FORSKELLIGE DELE AF

DIN KROP

Brug grøn til at farve hjernen, rød til hjertet,
blå til maven, orange til lungerne og gul til skelettet.

Nu, hvor du kender de forskellige dele af kroppen, vil du måske
også gerne vide, hvad der sker indeni kroppen!

Hjernen gør, at du kan tænke.
Når du bestemmer dig for at gøre noget, er det hjernen, som giver
ordre til din krop om at gå, tale, spise, læse osv.

Hjertet pumper blodet rundt i kroppen.
Lungerne er nødvendige for at trække vejret.

+

Maven (mavesæk, tarme) gør, at du kan optage næring fra maden.
Knoglerne i kroppen danner skelettet.
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FOR AT VOKSE GODT,

SKAL DIN KROP HAVE MAD!
For at du kan vokse og klare dig godt, har din krop brug for mad. Brændstoffet i maden kaldes for energi og næringstoffer, og findes i al mad. Maden kan
for eksempel være sur eller sød, blød eller hård eller flydende, varm eller
kold. Brændstoffet i maden hjælper din krop til at vokse og dit hoved til at
tænke. Mad er nødvendig for at du kan være i form i børnehaven eller i
skolen når du skal lege med dine venner.
Hvad er din yndlingsmad?

Hvad sker der i din krop, når du f.eks. spiser et æble!
Æblestykkerne tygges i munden og passerer ned i maven
gennem spiserøret.
Her laves æblestykkerne om til en grød i maven.

Mund

Spiserør

Mave

Tarme

Endetarm

Tager en bid
og tygger
Sluger

Laves om til en grød
Maden nedbrydes
og næring optages i
tarmen
Madrester og
bakterier kommer
ud, når du er på
toilettet

Grøden optages af tarmene, som er lange, bløde krøllede
rør i maven.
Alt i maden, som du har brug for, til at vokse og få energi fra,
optages i din tarm og sendes videre rundt med blodet i kroppen.
Resten kommer ud, når du er på toilettet.
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DIN TUR!
Hav det sjovt med at lave streger mellem
for at se, hvordan sonden ligger!

EN ANDEN MÅDE
AT SPISE PÅ
Nogen gange får du ikke spist nok mad til, at din krop får den rette
mængde energi til at kunne vokse ordentligt.
I det tilfælde skal du tale med en læge om, hvilken hjælp der er at få.
En løsning kan være at få maden igennem en slange, der går ned til din
mave. Maden er flydende og kommer igennem en slange, der er tynd
som spagetti, og som kaldes en ”sonde”.

Plaster

Sonden går igennem din næse og spiserøret ned til maven, så den
flydende mad kan komme ud i maven. Det betyder, at du får den
næring og energi, du har brug for til at vokse.

Spiserør
Din sonde sættes fast med et lille plaster ved din næse, så den ikke
flytter sig eller generer dig.

Mave
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DIN TUR!

SE HVORDAN DET FUNGERER

Her kan du hurtigt lære de forskellige dele at kende.
p S
Hvor skal de forskellige g X
sættes i de små cirkler på tegningen?

*

AT FÅ MAD IGENNEM EN SONDE

Flasken =
Den flydende mad med al den energi og næring, du har brug for,
er i en plastflaske.
Flasken hænges højt op på et stativ, der minder om et tøjstativ.
For at den flydende mad fra flasken kan komme ind i sonden,
vil det passere gennem et større rør, kaldet ernæringssæt.
Nogen gange kan en pumpe hjælpe med til at få den flydende
mad gennem ernæringsættet til sonden.
Man kan også selv sprøjte maden ind med en sprøjte,
så behøver man ikke pumpen.
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g

Sonden = X
Pumpen =
Plasteret = p
Ernæringssættet =
Stativet =

S

*
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NÅR DU FÅR MADEN
IGENNEM EN KNAP

Se hvad der sker, når lægen
sætter knappen i!

Dette er
en knap

1. Først laver lægen
et lille hul

Maden kan også komme ind i maven
gennem et lille hul og en knap på maven.
Lægen opererer et lille hul i maven.

2. Lægen sætter en
knap på maven

Mave

Hullet lukkes igen med en ”knap” og holdes
på plads af en lille ballon på indersiden af
maven.
Du bliver bedøvet og sover, når lægen

Mavesæk
Hul
Mave

opererer, og når du vågner igen, har du
den lille knap på maven.
Du kan som regel komme hurtigt hjem

Mavesæk
Knap

igen og begynde at bruge din nye knap
til at få mad.
En del børn får først en sonde med en klemme
på, hvor der vil være en lille kanal ind til maven.
Når kanalen er helet godt, tager lægen sonden
væk og erstatter den med en knap – men hvordan lægen gør på dig, fortæller din læge dig
inden operationen.
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DIN TUR!

MAD I LØBET
AF DAGEN

Kan du finde 5 fejl?

Når det er tid til mad, er det blot at åbne knappen og sætte slangen
på, så kommer den flydende mad ind i maven.
Det kan du gøre hjemme, i skolen, hos venner eller andre steder,
når det er tid til at spise.
Det kan måske føles anderledes at få flydende mad, men denne
mad indeholder lige præcis al den energi og næring, du har brug for.
Imens maden kommer ind i din mave, kan du gøre noget andet,
som for eksempel at læse i en bog eller spille et spil.

Svar:
1. Sygeplejerskens farve på skoene 2. Farven på puden 3. Sygeplejerskens navneskilt 4. Sygeplejerskens hårelastik 5. Urets visere.
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HVIS DU MÅ, KAN OG HAR LYST,

SÅ KAN DU SMAGE PÅ DET,
DU GODT KAN LIDE
Knappen hjælper dig med at modtage al
den energi og næring, du har brug for.
Hvis du kan spise med din mund,
er det godt, hvis du fortsætter med
at gøre det, men du behøver ikke at
tvinge maden i dig, hvis ikke du er
sulten.

DIN TUR!
Tegn eller skriv i den hvide boks, hvilken mad du
vil lave eller spise sammen med dine forældre!

Mad kan også
dufte dejligt, som f.eks
nybagt brød, en appelsin
eller en tærte.
Hvilken mad, synes du,
dufter godt?

Fortæl dine forældre, hvad du har
lyst til – vil du hjælpe til med at lave
maden eller smage på maden?
Vi er alle forskellige. At få mad gennem en slange (sonde) er bare en
anden måde at spise på.
Fortsæt med at spise sammen med
din familie, selvom I spiser på forskellige måder.
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DIN TUR!

EN NY MÅDE AT SPISE PÅ

Og hvad synes du, er sjovt?
Tegn, hvad du kan lide at lave!

HELE UGEN MED MADSLANGEN

Du kan leve helt, som du plejer med madslangen!
Du kan gå i skole, i børnehave, tage på stranden,
lave mad sammen med dine forældre, spise, når du
har lyst og have det sjovt med dine venner.
Glem ikke, at det er dig, der bestemmer, om du vil
tale med dine venner om din madslange eller knap.
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DIN TUR!
Sæt et foto af dig selv i cirklen i midten,
og farvelæg tegningen.

Måske vil din læge, diætist eller sygeplejerske en
dag sige til dig:
Nu er det tid til at fjerne din slange/knap!
Det betyder, at din krop er blevet stærk nok til
at klare sig uden madslangen, og du nu selv kan

Her kan du
sætte et foto
af dig

spise al den mad, som din krop har brug for,
gennem munden.
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DIN TUR!
Tegn eller skriv, hvad du vil...

28

29

DIN TUR!
Tegn eller skriv, hvad du vil...

For dig som har et barn, der får sondeernæring,
kan du finde mere information på:
www.altomsondeernæring.dk
• Praktiske informationer
• Tips – både til hverdagen og på ferien
• Opskrifter – tilberedes sammen

Nutricia Danmark takker Nutricia AMN France, der har
produceret denne bog sammen med Veronique Leblanc 2016.
Vi takker også Agneta Frängsmyr, diætist på Børne- og Ungdomsrehabiliceringscenteret, Umeå, for værdifulde synspunkter i
vores arbejde med at tilpasse bogen til nordiske forhold.
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www.altomsondeernæring.dk
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Nutricias produkter er fødevarer til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.

