SONDEERNÆRING
I HJEMMET
– STØTTE OG VEJLEDNING
TIL FORÆLDRE I BRUGEN
AF SONDER OG SONDEERNÆRING

SONDEERNÆRING I HJEMMET

HVAD ER SONDEERNÆRING?

Nutricia ønsker at give den bedste støtte
og vejledning, så både du og dit barn
bliver trygge i brugen af sondeernæring.
Vi har derfor udviklet denne guide som
en hjælp og støtte til, når dit barn har
fået ordineret sondeernæring.
Folderen indeholder praktiske råd og
vejledning om sondeernæring i hjemmet
til dig og de personer, der varetager dit
barns pleje.

Med sondeernæring får dit barn netop
den næring, det har brug for. Sondeernæring er flydende næring, som tilføres
kroppen gennem en sonde. Næringsindholdet svarer til den næring, dit barn
får fra normal føde og fordøjes også på
samme måde. Sondeernæring indeholder

Mad indeholder energi, protein og vigtige næringsstoffer, som er nødvendige
for, at vi kan leve. Visse sygdomme og
tilstande gør det dog umuligt at spise
almindelig mad. Sondeernæring, som
gives gennem en sonde direkte i mavesækken, kan bruges i disse tilfælde.

Sondeernæring indeholder energi og alle
de livsnødvendige næringsstoffer, dit
barn har behov for. Sondeernæring kan
gives som supplerende eller eneste ernæring, hvor dit barn kun behøver vand
som supplement.

alle de næringsstoffer, barnet har brug
for i det daglige, både kulhydrater, proteiner, fedt, vitaminer, mineraler og vand.
OBS! Hvis barnet stadig kan spise, må
det gerne spise både før, under og efter
indgivelse af sondeernæringen.

Nogle starter op med at få sondeernæring i deres eget hjem – andre fortsætter
med at få sondeernæring efter udskrivelse fra sygehuset. Det er nødvendigt,
at både barn og familie og evt. plejepersonale får viden om, hvordan sondeernæringen håndteres, hvordan sonden
plejes m.m.

LÆS MERE OM SONDEMAD
– NÅR DET PASSER DIG
• Få praktiske råd og støtte til at leve med sondemad
• Læs om Iben og hendes familie, der deler ud af deres erfaringer
• Find flere spørgsmål og svar på

www.sondemadtilbørn.dk

Hun vil gerne sidde med ved bordet og se på os andre spise, og så mader
vi hende en lille smule med ske, til hun ikke vil have mere. Og senere får
hun resten af sin mad i sonden. Kampen og stress over at forsøge at få
hende til at spise er nu væk. Nu ved vi, at hun får næring, så nu er det sjovere at
sætte mad frem til hende og håbe, at hun vil spise, men samtidig vide, at det ikke gør
noget, hvis hun ikke vil.
Forælder til sondeernæret pige
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UDSTYR TIL SONDEERNÆRING
Der findes forskelligt tilbehør og udstyr,
som du skal lære at kende, når dit barn
får sondeernæring. Du vil måske i starten
føle, at der er mange forskellige dele at

OVERSIGT OVER DE FORSKELLIGE DELE

forholde sig til. Med tiden vil du blive fortrolig med dem, og sondeernæring vil
blive en naturlig del af jeres hverdag.
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1.

Sondeernæring

2.

Ernæringssæt:
3. Dråbekammer
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SONDER KAN OPDELES I TO HOVEDTYPER:

4. Kassette
5. Medicinport (3-vejshane)
6. Konnektor
7.
4
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Sprøjte (10-20 ml)

8.

Pumpe

9.

Sondens konnektor

10. PEG-sonde eller
udskiftningssonde
5
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PEG-SONDE ELLER
UDSKIFTNINGSSONDE
(G-tube eller knapsonde)
– føres direkte ind i maven

NASOGASTRISK SONDE
– føres gennem næsen til maven

11. Mave
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Illustrationen tager udgangspunkt
i sondeernæring indgivet via mavesonde og med pumpe. Det er ikke
sikkert, at alle dele er relevante for
barnet, eller at de ser nøjagtig ud
som vist her.

SÅDAN GIVER DU DIT
BARN SONDEERNÆRING
I samarbejde med diætisten, lægen eller
sygeplejersken finder I den bedste ernæringsløsning for dit barn.
Ud fra et møde hvor dit barn bliver målt,
vejet og andre faktorer undersøgt, vil du
få en plan for hvilken type og mængde af
ernæring, dit barn har brug for.
Sondeernæring kan gives kontinuerligt,
opdelt i måltider (bolus) eller en kombi-
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nation af de to. Ved kontinuerlig ernæring vil barnet få maden over en længere
periode gennem en ernæringspumpe.
Hvis barnet får maden ved bolus, sker
det som måltider over flere gange i løbet
af en dag, evt. gennem en sprøjte eller
pumpe.
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VIGTIG VIDEN OM SONDEERNÆRING
POSITION
Det er meget vigtigt, at dit barn sidder eller ligger i en behagelig og
sikker position ved indtagelse af sondeernæring. Mens barnet får
sondeernæring og ½ time efter måltidet, skal hovedet være løftet 45°
– dvs. at barnet skal sidde op, ligge med løftet hovedgærde eller være
støttet af puder.

PERSONLIG PLEJE
Vask huden omkring stomien med lunkent vand og mild sæbe dagligt.
Skyl efter og tør huden grundigt. Følg dog altid sygeplejerskens anvisninger. Se efter tegn på infektioner: hævelse, irritationer, rødme,
ømhed og udsivning fra stomikanalen. Hvis en eller flere af ovenstående fremtræder, kontakt da den tilknyttede sygeplejerske.

HYGIEJNE
Efter anbrud er sondeernæring let fordærvelig som al anden mad
– vask derfor altid omhyggeligt hænderne inden hvert sondeernæringsmåltid.

MUNDPLEJE
Når dit barn ikke spiser som før, kan mundhulen føles tør, da dannelsen af spyt er nedsat. Spyt beskytter tænderne mod huller og slimhinderne mod irritation og infektion. Hvis dit barns spytsekretion er
nedsat, er det derfor vigtigt med en god mundhygiejne.
• Du skal børste dit barns tænder mindst to gange om dagen
• Barnet kan evt. bruge læbepomade for at undgå tørre læber og
spise spytstimulerende sugetabletter eller sukkerfrit tyggegummi
for at fremme spytsekretionen
• Hvis dit barn gerne må drikke og spise, er det meget vigtigt, at du
hele tiden opfordrer til dette

TEMPERATUR
Sondemad skal altid have stuetemperatur ved indtagelse.

HASTIGHED
Sondeernæringen bør ikke flyde hurtigere end 400 ml/t med mindre
andet er aftalt. Hvis den indtages for hurtigt, kan der opstå problemer
(fx kvalme, opkastning eller diarré).

MEDICIN INDGIFT
Bland aldrig medicin i sondeernæringen. Brug om muligt flydende
medicin. Tabletter skal knuses fint og blandes med vand.
OBS! Nogle tabletter/kapsler må ikke knuses. Medicin kan ikke gives
direkte i Mic-Key knapsonden. Forlængerslangen er altid nødvendig
ved medicinindgift. Skyl altid med vand før og efter medicinindgift.

OPBEVARING & HOLDBARHED
Åbnede pakninger med sondeernæring skal altid opbevares i køleskab og bruges inden for 24 timer. Tilkoblet et ernæringssæt kan
pakningen hænge i 24 timer ved stuetemperatur. Ernæringssættet
skal altid udskiftes efter 24 timer. Uåbnede poser opbevares ved
5-25° C og ikke i direkte sollys eller frost.

180
1½ cm

VEDLIGEHOLDELSE AF UDSTYRET
Skyl altid sonden, inden du indgiver sondeernæring, samt før og efter
indtagelse af medicin. For at undgå tilstopning skal sonden skylles
hver 8. time med mindst 20-50 ml vand.
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VIGTIGT!
PEG-sonden eller udskiftningssonden skal skubbes 1,5 cm ind og
drejes en halv omgang dagligt for at undgå, at den indre stopplade/
ballon sætter sig fast i maveslimhinden.
OBS! For PEG-sonden gælder dette først 14 dage efter anlæggelsen.
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SONDEERNÆRING MED PUMPE
Til de fleste, der får sondeernæring, anbefales ernæringspumpe og ernæringssæt, fordi pumpens indgivelseshastighed
1.
TILKOBLING

og -mængde kan indstilles. Sondeernæring med Flocare Infinity pumpe er let,
sikkert og tidsbesparende.
2.

IMG_UFU_001-002

3.

VED NY FLASKE
+ SÆT

Skru hætten af flasken med
sondemad.

Stil sondeernæringen så
Skru ernæringssættet
a dgangsporten vender opad. fast på flasken med
Skub ernæringssættet helt
sondemad.
i bund.

4.

5.

6.

7.

Hæng sondemaden op.
Brug evt. et stativ.

Åbn dækslet på pumpen.

Anbring kassetten
omkring pumpen.

Træk let for at få ernæringssættet på plads i
pumpen.

8.

9.

10.

11.

Luk pumpen.

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

Fjern beskyttelseshætten
fra k onnektoren på ernæringssættet.

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

12.

13.

14.

Tryk på START/STOP på
pumpen.

Vælg det ønskede program
på pumpen. Se vejledning
til pumpen for mere information.

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

INDTAGELSE
AF SONDEMAD

15.
AFKOBLING

Tryk på START/STOP på
pumpen.

SONDEN
SKYLLES
PÅ ÉN AF
FLG. MÅDER
(16 EL. 17)

1. Skru ernæringssættet på sondeernæringspakningen, som på billede 1-3 i
brugsanvisningen på side 8. Spyddet i
toppen af ernæringssættet bryder 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
ernæringssæt til gravity/tyngdekraft.
4. Støvhætten for enden af ernæringssættet fjernes og gemmes. Klemskru-

Skyl sonden igennem med
20 - 50 ml vand.
ALTERNATIVT:

18.

19.

20.

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

Tag ernæringssættets
konnektor fra sondens
konnektor, og sæt beskyttelseshætten på sonden.

Sæt hætten på ernæringssættets konnektor.

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

Oplysninger om pumpen findes i brugsanvisningen eller på www.nutriciaflocare.com

en åbnes langsomt, og slangen fyldes
med ernæring. 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
ernæringssættet bliver tilstoppet.

SONDEERNÆRING (BOLUS) MED
ERNÆRINGSSPRØJTE
1.

2.

3.
5

SONDEERNÆRING
– MED ERNÆRINGS
SPRØJTE

16.

17.
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SONDEERNÆRING MED ERNÆRINGSSÆT
UDEN PUMPE

Skru en Flocare Bolusadaptor på sondeernæringen og ryst emballagen
med sondeernæring inden
brug.

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

Sondeernæring bør altid
gives tempereret, ikke
køleskabskold. Træk den
anbefalede mængde sondeernæring op i ernæringssprøjten.

FOR ALLE INDGIVELSESMETODER GÆLDER:
1.

2.

3.

4.

Sondeernæringen skal
gives over et tidsinterval
på minimum 20 minutter.

Mens barnet får sondeernæring og 1/2 time efter
måltidet, skal overkroppen
være løftet 45° – dvs. barnet 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 sættes tilbage i køleskabet
efter brug.
Holdbarhed i køleskabet
med Bolusadaptor er 24
timer.
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PLEJE AF KNAPSONDE
HVER DAG
1. Vask huden rundt om stomiområdet
og sørg for at holde huden ren og tør.
2. Drej knapsonden en omgang, så den
ikke gror fast.
3. Knapsonden og forlængerslangen
skal behandles som ethvert andet
spiseredskab. Skyl derfor forlængerslangen og knapsonden med 20-50 ml
vand før og efter hvert måltid.
4. Fjern forlængerslangen efter hvert
måltid og rengør den med varmt
vand fra vandhanen og almindeligt
håndopvaskemiddel. Skyl den derefter
grundigt igennem med koldt vand og
lad den lufttørre.

EN GANG OM UGEN
5. Kontrollér vandmængden i ballonen
ved at sætte en lille sprøjte i ballonporten (BAL) og træk alt vandet ud.
6. Fyld derefter ballonen igen med den
anbefalede mængde vand fra vandhanen.
7. Skift forlængerslangen ud med en ny.

PLEJE AF PEG-SONDE/UDSKIFTNINGSSONDE
DAGLIG PLEJE AF PEG-SONDEN DE
FØRSTE 14 DAGE
Området omkring PEG-sonden på mavens yderside kaldes ’stomiområdet’. Det
er meget vigtigt, at dette område bliver
rengjort dagligt.
De første 14 dage er det vigtigt, at den
udvendige fikseringsplade holdes tæt på
huden.
Huden omkring dit barns sonde skal
vaskes med vand og uparfumeret sæbe
hver dag. Du vasker huden ved at løfte
fikseringspladen let, huden rengøres
og tørres med en vatpind eller gaze.
Samtidig undersøges såret for blødning,
rødmen, sekreter osv. Ved sivning af betændelse eller ved rødme, hævelse, feber
og smerter bør du kontakte en læge.
Dit barn kan komme i brusebad 48 timer
efter anlæggelse af PEG.

EFTER 14 DAGE
1. Vask hænder med vand og sæbe.
2. Kontrollér stomiområdet for tegn på
lækage, hævelse, irritation, rødme,
ømhed og at sonden bevæger sig ind
og ud af maven. Hvis du bemærker
et eller flere af disse tegn, skal du
kontakte barnets læge, diætist eller
sygeplejerske.
3. Rens huden omkring stomiområdet
med en saltvandsopløsning eller et
andet desinficerende middel. Start i
midten af stomiområdet, og arbejd dig
udad.
4. Når du er færdig med at vaske stomi
området, skal du tørre området blidt.
5. Skub sonden 1,5 cm ned og drej sonden 180 grader (en halv omgang) hver
dag som en del af renserutinen. Det er
med til at holde området omkring sonden sundt. Se instruktioner herunder.

Du kan få en sygeplejerske eller en læge
til at hjælpe dig, hvis dit barns sonde sidder for løst eller for stramt. Hvis sonden
falder ud, kontaktes straks læge eller
skadestue.
180°
1,5 cm
1,5 cm

Løsn’ klemmen og
tag den af. Derefter
løsnes fikseringspladen og trækkes
et stykke væk fra
huden.

Pres sonden 1,5 cm
ind i maven.

Drej sonden en halv
omgang (180°).

Træk sonden tilbage,
til der mærkes modstand.

Træk fikseringspladen
på plads, så der er
ca. 2-5 mm mellem
maveskind og fikseringsplade. Sæt herefter klemmen på igen,
så den holder fikseringspladen på plads.

HAR DIT BARN EN UDSKIFTNINGSSONDE MED BALLON, SKAL VANDMÆNGDEN I
BALLONEN SKIFTES EN GANG OM UGEN. BRUG STERILT ELLER KOGT AFKØLET VAND.
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PLEJE AF NASOGASTRISK SONDE
1. Hold dit barns sonde ren og tør.
2. Rens huden omkring næseboret med
en fugtig vatrondel og varmt sæbevand.
3. Skyl og tør forsigtigt.
4. Du skal være særligt opmærksom på
det næsebor, hvor sonden er placeret.
Hvis det ser irriteret ud eller er ømt,
skal du fortælle det til barnets læge,
diætist eller sygeplejerske.
Hvis du placerer enden af sonden bag
øret, er den mindre i vejen.
OBS! Du bør kontrollere sondens placering, før du skal bruge den for at sikre, at
den stadig sidder rigtigt.
Sondespidsen skal være placeret i maven,
når sondeernæringen indgives. Hvis son-

den har fejlplaceret sig til lunger eller
hals, kan det nemlig give alvorlige komplikationer som åndedrætsproblemer
eller infektion.
Derfor skal du udføre en kontrol FØR
hver indgivelse af sondeernæring. Barnets læge eller sygeplejerske viser dig,
hvordan du skal gøre, før barnet bliver
udskrevet.
Hvis du på noget tidspunkt er i tvivl, om
sonden er p
 laceret korrekt, er det vigtigt,
at du ikke begynder på sondeernæringen. Du skal i stedet for øjeblikkeligt
kontakte din læge, sygeplejerske eller diætist. Det er også vigtigt, at du gennemskyller sonden før og efter indgivelse af
sondeernæring eller medicin via sonden.

DEN KOMPAKTE OG DISKRETE
RYGSÆK GIVER FRIHED, NÅR DU
OG DIT BARN ER PÅ FARTEN
• Rygsækken indeholder et let stativ, der holder
ernæringen og pumpen perfekt på plads
• Takket være klappen på forsiden, kan du altid
selv kontrollere pumpen – nemt og diskret
• Stropperne på rygsækken kan tages af og justeres,
så de passer en kørestol eller en gående

BESTIL FLOCARE RYGSÆKKEN HOS
NUTRICIA DIREKTE PÅ 70 21 07 09
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PROBLEMER OG SPØRGSMÅL
PROBLEM

LØSNING

TILSTOPPET
SONDE

Det kræver tålmodighed at få gang i en tilstoppet sonde, anvend
evt. 5 ml sprøjter.
• Sprøjt 10 ml varmt vand (kogt, men afkølet), cola, danskvand,
ananasjuice eller 10% saltvandsopløsning i sonden
• Vent ca. 30 minutter
• Forsøg at gennemskylle med vand

SONDEN
FALDER UD

PEG sonde: Forbind eller kom et plaster på stomiområdet. Henvend dig omgående på nærmeste børneafdeling eller skadestue.
Udskiftningssonde: Hvis dit barn har en udskiftningssonde, og du
er blevet instrueret i at udskifte sonden, kan du gøre det selv.
Sørg altid for at have en ekstra udskiftningssonde. I tilfælde af at
sonden falder ud, er det vigtigt at få lagt sonden tilbage hurtigt, da
kanalen kan lukke sig indenfor få timer.
Nasogastrisk sonde: Hvis du er blevet instrueret i at fjerne og
erstatte sonden, kan du gøre det selv. Ellers skal du kontakte den
tilknyttede sygeplejerske eller egen læge, der vil sørge for, at
sonden bliver erstattet.
Kontroller altid sondens placering, før du starter ernæringen op
igen.

DIARRÉ
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Hvis dit barn får diarré under behandlingen, tjek venligst følgende:
• Kontroller at pumpen har den rigtige indstilling
• Kontroller at udstyret er rengjort
• Kontroller at enæringssættet er blevet skiftet hver 24. time
• Hvis barnet får bolus ernæring, kontroller at den åbne pakke
er forseglet
• Tildæk og opbevar enhver åbnet pakke sondeernæring, der
ikke anvendes i pumpen, i køleskabet. Når ernæringen skal
anvendes, tages produktet ud ca. 30 minutter før brug for at
opnå stuetemperatur
• Åbnet sondeernæring skal bortskaffes efter maximum 24 timer
• Barnet skal indtage medicin som lægen har foreskrevet. Visse
medikamenter kan forårsage diarré. Kontakt din læge hvis du
er i tvivl
• Drøft med diætisten eller lægen om dit barn eventuelt kan have
glæde af at skifte produkt

PROBLEM

LØSNING

KVALME

Det er vigtigt, at dit barn ikke har kvalme, når det skal have sondeernæring. Kontakt sygeplejersken eller lægen for en eventuel
forebyggende kvalmebehandling.
Hvis barnet har kvalme, hold pause med sondeernæringen i 1-2
timer.
Hvis det er nødvendigt, forsøg med en mindre mængde ernæring
eller indstil pumpen til en lavere hastighed.

FORSTOPPELSE

Hvis dit barn får forstoppelse under behandlingen, tjek venligst
følgende:
• Kontroller at barnet har indtaget den aftalte mængde væske
• Hvis det er muligt, skal du opmuntre dit barn til at dyrke motion
• Hvis forstoppelsen fortsætter, er det vigtigt, at diætisten eller
sygeplejersken bliver kontaktet

KAN MIT BARN TAGE BAD/SVØMME?
Ja, dit barn kan komme i brusebad 48
timer efter anlæggelse af sonden, og kan
bade 2-3 uger efter.
Når dit barn må bade og svømme, skal du
tjekke, at sonden er lukket før kontakt
med vand. Når badet er afsluttet, skal du
sørge for at tørre området grundigt.

MIT BARN HAR IKKE BRUG FOR
SONDEN PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT. HVAD GØR JEG?
Selv når sonden ikke er i brug, er det
vigtigt, at elementerne skylles og stomiområdet rengøres dagligt.

NOTE: Din sygeplejerske vil instruere
dig i, hvornår barnet præcist må bade.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP MED SONDEERNÆRING?
Få råd og vejledning i vores kundeservice af klinisk ernæringsrådgiver
Michala Bagge Hansen, klinisk diætist og cand.scient. i klinisk ernæring.
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Kontakt Michala på tlf. 7021 0709 eller via e-mail michala.hansen@nutricia.com.

Når barnet udskrives fra hospitalet, er Nutricia Direkte
den sparringspartner og hjælpende hånd, der sikrer en
god og sikker overgang fra hospitalet til hjemmet.

VI ER HER FOR DIG
Du er altid velkommen til at kontakte Nutricia
Kundeservice, hvis du har brug for hjælp med dine
bestillinger eller rådgivning om sondeernæring.
KUNDESERVICE
Telefon: 7021 0709 – Fax: 7021 0708
E-mail: ordre@nutricia.dk

WEBSHOP
Bestil vore ernæringsprodukter døgnet rundt på www.nutriciadirekte.dk
Her får du nem adgang til at handle, lige når det passer dig.
1. Ring til Nutricia Kundeservice på tlf. 7021 0709 og bliv oprettet som bruger
2. Bestil dine varer på www.nutriciadirekte.dk

Du og dit barn har modtaget denne vejledning, da jeres sundhedsfaglige kontaktperson har
ordineret eller anbefalet dit barn at anvende sondeernæring.
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Sondeernæring er fødevarer til særlige medicinske formål til ernæringsmæssig behandling
af sygdomsrelateret underernæring og skal anvendes i samråd med læge.

