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Øvrig pasientinfomasjon 

French str.: 

MIC BOLUS / MIC-KEY er anlagt dato: 

 

Lengde: 

Lotnr.: 

Pasientnavn:  

Hvis ballongen sprekker eller 2 av bumperene faller av før det har 

gått 2 uker er det viktig at du kontakter: sykehuset:  

     

på tlf. nr.:  

Antal ml i ballongen: 

Direkte 

anleggelse av 

MIC BOLUS / 

MIC-KEY 

Veiledning i riktig  

bruk og stell  



MIC BOLUS eller MIC-KEY 
Du har nå fått anlagt en MIC BOLUS eller MIC-KEY gastrostomisonde. Det 

betyr at du kan nå kan få ernæring og eventuelt medisin direkte inn i 

magesekken. 

 

MIC BOLUS eller MIC-KEY fastholdes i mageseken av en ballong, som er 

fylt med 5 ml springvann. MIC BOLUS eller MIC-KEY (se Fig. B) er plassert 

mellom 3 bumpere, (ytre fiksering av magesekken) og sørger for at 

magesekken holdes fast mot bukveggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan begynne og bruke din MIC BOLUS eller MIC-KEY etter ca 6 timer 

etter anleggeslen. Hør med avdelingen om sykehusets rutine på dette. 

 

Før du tar MIC BOLUS eller MIC-KEY i bruk for første gang, skal du 

forsiktig gi ca 20 ml lunkent vann i MIC BOLUS / MIC-KEY. Hvis dette går 

fint, kan du begynne med sondemat. I oppstarten av sondemat 

anbefales det å starte opp rolig, og gradvis øke volumet og hastigheten.  

 

Eventuell bandasje under MIC BOLUS / MIC-KEY sonden skiftes ved  

behov. Pass på at bandasjen er tørr og ren! 

 

MIC BOLUS / MIC-KEY holdes i ro på anleggelsesdagen. Etter ett 

døgn anbefales følgende rutiner:  

 

 

A 

B 

God hygiene og korrekt pleie er viktig. 
 

Daglig pleie av MIC BOLUS / MIC-KEY 

Vask huden omkring MIC BOLUS / MIC-KEY og bumperene med 

lunkent vann og mild såpe. Skyll godt etter med rent vann og tørk 

huden grundig. 

Rens under bumperene med en Q-Tips  — skyll og tørk godt etter.  

 OBS! Drei aldri på bumperene! 

Se etter tegn på infeksjon, rødme, hevelse, ømhet eller utsiving fra 

kanalen. Kontakt personalet om du ser noen av disse tegnene.  

 

Ukentlig pleie av MIC BOLUS /  MIC-KEY 

Kontroller vannmengden i ballongen. Vi anbefaler minimun 5 ml og 

maksimum 10 ml. Vær opmerksom på at sprøyten skal dreies inn i 

ballongventilen for å åpne den. 

 

Gode råd 
Trådene på bumperene løser seg opp selv, og bumperene faller  av 

etter ca 3-4 uker. Dette er normalt. 

Etter 3 - 4 uker er stomikanalen stabil. Se også i den røde 

brukermanualen som utleveres sammen med MIC BOLUS / MIC-KEY. 

Brukermanualen kan også lastes ned på www.mic-key.no 

Hvis MIC BOLUS / MIC-KEY skulle falle ut, settes en ny 

MIC BOLUS / MIC-KEY inn med det samme. Har du ikke en ny sonde/

knapp, må du bruke den gamle igen og holde den fast med et stykke 

plaster, inntil en ny MIC BOLUS / MIC-KEY kan skaffes. Av samme 

grunn anbefales det derfor alltid å ha en til to ekstra MIC BOLUS / 

MIC-KEY i reserve.  

 

SKIFT MIC BOLUS / MIC KEY ca hver 3-4 måned 

Levetid på sonden er 1-8 måneder. Avhengig av 

mange faktorerer. Hør med sykehuset hva de 

anbefaler. 


