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en veiledning for pasienter

rengjøring av gjenbrukssprøyter
TREKK OPP OG SKYLL

Trekk opp sterilt vann dersom pasienter
er mindre enn 1 år gamle og
immunokompromittert

Trekk opp med springvann eller
nedkjølt kokt vann

Skyll sprøyte og innretning for
næringstilførsel

RENGJØRING
• Etter bruk rengjør du sprøytene med en gang
• Legg sprøyten i varmt såpevann
• Rengjør enden av sprøyten ved å trekke såpevann inn og ut med
stempelet til alle spor av næringstilførsel eller medisin er fjernet.
Skill sprøyte og stempel og vask grundig i varmt såpevann
Skill sprøyten og stempelet og vask
sprøyten grundig i varmt såpevann.

• Skyll begge deler av sprøyten under springen, rist av overflødig vann
• Tørk med rent tørkepapir (ikke oppvaskklut eller kjøkkenhåndkle)
• Oppbevar sprøyten fortsatt atskilt i en ren, tørr beholder med lokk.
• Ikke legg den i oppvaskmaskinen, da det kan redusere sprøytenes
levetid.
Hvis sprøyten blir vanskelig å bruke mens den benyttes, merkene blir
uklare eller det er synlig skade på sprøyten, må du kaste den og
begynne å bruke en ny.

Skill sprøyten, skyll med kaldt
springvann og tørk med
papirhåndkle. Oppbevar i tørr
beholder.

KAST ETTER 7 DAGER

Kast etter maksimalt 7 dager

Kast i husholdningssøppelet

Medicina HE-sprøyter er laget for å brukes med alle former for tilførsel av kunstig ernæring og medisiner som legen
din gir deg. De kan rengjøres og brukes om igjen opptil 40 ganger over en periode på 7 dager for samme pasient. Ikke
prøv å bruke en annen type Medicina-sprøyte på nytt – de fleste er ikke laget for gjenbruk og leveres sterile.
Gjenbruk av en steril sprøyte kan sette pasientens helse i alvorlig fare, særlig hvis pasienten er
immunokompromittert eller er særlig sårbar for infeksjoner.

Advarsler
Klinikere – Pass på at hjemmebrukere får tilstrekkelig opplæring i hvordan de håndterer tilførsel av kunstig
ernæring/medisin, og også i hvordan de rengjør og vedlikeholder sprøyten. Sikre at hjemmemiljøet egner seg for
gjenbruk av utstyr for tilførsel av kunstig ernæring. Bekreft at ernæringen og medisinene fungerer med sprøyter av
polypropylen. For pasienter som er yngre enn 1 år eller immunokompromittert, må du vurdere å instruere brukeren i
å legge sprøyten i kald steriliserende løsning. Du må bare koble til sprøyten som forklart og ikke prøve å koble den til
en annen komponent. Brukes bare med næringstilførsler og medisiner som er foreskrevet deg av en kliniker. Hvis du
bruker andre væsker, må du kaste sprøyten og bruke en ny.
Følg rengjøringsinstruksjonene i denne brosjyren – Bruk varmt vann og oppvaskvæske og ikke noe annet - ikke bruk
kokende vann, en oppvaskmaskin eller den dampsterilisator for å rengjøre sprøyten. Ikke bruk vaskekluter,
skuresvamper eller børster osv. - bruken av andre materialer kan skade overflatefinishen og påvirke sprøytens
ytelse. Hvis du gjør det, må du kaste sprøyten og bruke en ny. Som med andre medisiner eller næringstilførsler må
du unngå kontakt med andre væsker hvis de ikke er foreskrevet.

Bruksanvisning
Ikke bruk sprøyten hvis den ser skadet ut, eller hvis den har falt i gulvet – kast og bruk en ny sprøyte.
Den må bare brukes til å tilføre væsker som du har fått foreskrevet.
Fyll sprøyten slik du har lært – bruk sprøyte med korrekt størrelse for det volumet som skal tilføres - fyll og blås ut
luft til du har korrekt volum som vist samtidig som du er nøye med å ikke fylle sprøytespissen. Hold sprøyten slik at
hånden ikke skygger for graderingene når du fyller, dette gjør det lettere å være nøyaktig.

Rengjøringsveiledning
Rengjør sprøyten umiddelbart etter bruk – hvis du ikke gjør det, kan det føre til at sprøyten blir forurenset med tørr
næringstilførsel eller medisin som kan skape problemer hvis de blandes med ferske væsker. Trekk stempelet ut til
enden av røret og beveg det forsiktig fra side til side mens du trekker forsiktig – stempelet kommer ut av røret.
Rengjør røret og stempelet kun i varmt såpevann – ikke bruk andre rengjøringsvæsker. Pass særlig på stempelets
pakning og tuppen av røret.
Skyll røret og stempelet i kaldt springvann og pass på at alt såpevannet skylles bort. Legg på ren, fersk tørkerull eller
papirhåndkle for å tørke. Unngå å berøre stempelets pakning eller innsiden av røret. Sette sammen igjen – Inspiser
røret og stempelet for å sikre at det ikke er spor av næringstilførsel eller medisiner – kontroller at innsiden av røret
er fri for skrap eller avslitninger, og at pakningens overflate ikke er skadet eller vridd – den må ligge flatt og sikkert i
sporet på stempelet. Sett så stempelet forsiktig tilbake i røret og skyv stempelet gjennom hele røret til forsiden
nesten berører den andre enden av røret – Oppbevar den remonterte sprøyten i en tørr beholder klar til neste gangs
bruk. Hvis sprøyten ikke kan rengjøres effektivt eller er skadet, må du kaste den og bruke en ny sprøyte. Rengjøringsog skyllevannet kan tømmes som normalt – det er ikke noe behov for spesielle forholdsregler.
Hvis du blir instruert om det, kan du plassere sprøyten i kald steriliseringsløsning. Følg produsentens veiledning. La
sprøytene ligge i steriliseringsvæske så kort tid det er tillatt, vanligvis 15 minutter. Hvis sprøyten ligger lengre i
væsken, kan det i betydelig grad redusere sprøytens levetid ved å fjerne markeringene eller gjøre den vanskelig å
bruke.
Sprøyten må bare brukes i maksimalt syv dager eller 40 vaskinger før den kastes og en ny tas i bruk. Sprøyten vil
kanskje ikke fungere effektivt hvis den brukes etter at denne syv-dagers perioden er over. Ikke forsøk å bruke
sprøyten hvis merkingen er uklar eller den er stiv eller vanskelig å bruke. Rengjør sprøyten før den kastes, og kast
sprøyten som husholdningsavfall som ikke skal resirkuleres – ikke legg sprøyten i en resirkuleringscontainer.

