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Sondeernæring med pumpe Sondeernæring med ernæringssæt uden pumpe

Sondeernæring (bolus) med  ernæringssprøjte

For alle indgivelsesmetoder gælder:

Til de fleste, der får sondeernæring, anbefa-
les  ernæringspumpe og ernæringssæt, fordi 
pumpens indgivelseshastighed og -mængde 

1. Skru ernæringssættet på sondeernærings- 
pakningen, som på billede 1-3 i brugsan-
visningen til venstre.  
Spyddet i toppen af ernæringssættet bry-
der forseglingen, når det trykkes op mod 
toppen af pakningen. 

2. Kontrollér at ernæringsættets klemskrue 
er lukket.

3. Hæng pakningen op på et dropstativ  eller 
lignende og anvend et Flocare ernærings-
sæt til gravity/tyngdekraft.

4. Støvhætten for enden af ernæringssættet 
fjernes og gemmes. Klemskruen åbnes 

kan indstilles. Sondeernæring med Flocare 
Infinity pumpe er let, sikkert og tidsbespa-
rende.

langsomt, og slangen fyldes med ernæ-
ring. Luk for klemskruen.

5. Forbind ernæringssættet med sonden 
(ved knapsonde; forbind ernæringssættet 
med forlængerslangen).

6. Start sondeernæringen ved at kontrollere 
dråbehastigheden i dråbekammeret og 
 juster ved hjælp af klemskruen.

7. Når måltidet er slut, lukkes klemskruen.

OBS! Husk altid at SKYLLE ernæringssættet 
efter indgivelse, så det undgås, at ernærings-
sættet bliver tilstoppet.
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Skru hætten af flasken 
med sondemad.

Stil sondeernæringen så 
 adgangsporten vender opad. 
Skub ernæringssættet helt 
i bund.

Hæng sondemaden op. 
Brug evt. et stativ.

Åbn dækslet på pumpen. Anbring kassetten  
omkring pumpen.

Skru ernæringssættet 
fast på flasken med  
sondemad. 

Tryk på FILL SET på  pumpen, 
og lad sonde maden løbe 
gennem  ernæringssættet.

Luk pumpen. Fjern beskyttelseshætten 
fra  konnektoren på ernæ- 
ringssættet.

Skru ernæringssættet 
sammen med sondens 
konnektor. Sørg for ikke at 
dreje helt i bund! 

Træk let for at få ernæ- 
ringssættet på plads i 
pumpen.

Tryk på START/STOP på 
pumpen.

Vælg det ønskede  program 
på pumpen. Se vejledning 
til pumpen for mere infor-
mation.

MELLEM MÅLTIDER. Tryk 
(info) og derefter (clear) 
på pumpen. 

Tag ernæringssættets 
konnektor fra sondens 
konnektor, og sæt beskyt-
telseshætten på sonden.

Sæt hætten på ernærings- 
sættets konnektor.

Sluk pumpen (Tryk på 
START/STOP) knappen. 
(Pumpen husker dine 
data til næste måltid).

Luk 3-vejshanen op.  
Pres 20-50 ml vand gen-
nem 3-vejshanen med en 
sprøjte. Luk 3-vejshanen.

Tryk på START/STOP på 
pumpen.

Skyl sonden igennem 
med 20 - 50 ml vand. 
ALTERNATIVT: 
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SONDEERNÆRING 
– MED ERNÆRINGS
SPRØJTE

1. 2. 

1. 3. 4. 2. 

3. 

Skru en Flocare Bolus- 
adaptor på sondeernæ- 
ringen og ryst emballagen 
med sonde ernæring inden 
brug.

Sondeernæring bør altid 
gives tempereret, ikke 
køleskabskold. Træk den 
anbefalede mængde son-
deernæring op i ernæ- 
ringssprøjten.

Mens barnet får sondeer-
næring og 1/2 time efter 
måltidet, skal overkroppen 
være løftet 45° – dvs. bar-
net skal sidde op, ligge med 
løftet hovedgærde eller 
være støttet af puder.

Før og efter hvert måltid 
skylles sonden igennem 
med 20-50 ml vand og 
lukkes.

Sondeernæringen sæt- 
tes tilbage i køleskabet 
efter brug. 

Holdbarhed i køleskabet 
med Bolusadaptor er 24 
timer.

Sondeernæringen skal  
gives over et tidsinterval  
på minimum 20 minutter.

Skyl sonden igennem med 
20-50 ml vand inden son-
deernæringen gives.


