
Koppla bort aggregatet
Stäng av pumpen alternativt stäng rull-
klämman på aggregatet. Skruva av aggrega-
tet från EasyBagens port, ta bort aggregatet 
och kassera det. EasyBag kan hänga kvar 
maximalt 24 timmar från öppnandet.

Återuppta sondmatningen
Gör en handdesinfektion och använd ett nytt 
aggregat, kontrollera att förpackningen är 
hel. Om det återförslutande membranet 
i EasyBag-påsen (som sitter väl skyddat 
längre in i porten) har blivit kontaminerat 
kan membranet desinfekteras. Koppla aggre-
gatet till EasyBag och patientens enterala 
infart enligt anvisningarna.

5. Avbrott i sondmatningen

Öppnad EasyBag kan förvaras i rumstemperatur (15-25° C) i 24 timmar från öppnandet, tack vare 
det unika återförslutande membranet. Detta förutsätter dock en god hygienhantering, se ovan.

Hanteringsanvisning EasyBag

Fresenius Kabi AB, Tel: 020-116 68 44, kundservice@fresenius-kabi.com, fresenius-kabi.se
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Stäng flödet i aggre-
gatet genom att 
stänga rullklämman, 
eller med den fasta 
klämman. Koppla 
bort aggregatet från 
patientens enterala 
infart och spola 
infarten med 
vatten enligt lokala 
föreskrifter.

Skruva av aggre-
gatet från påsens 
port.

Ta bort aggregatet 
från EasyBagens 
port och kassera det.

Inget läckage/vät-
skeflöde sker tack 
vare det 
återförslutande 
membranet. 
Finns kvarvarande 
sondnäring skyddas 
den från syre och 
kontamination.

4. Koppla bort aggregatet från EasyBag

Aggregatet kan kopplas till EasyBag i stående och hängande position tack var det unika membranet i porten.

Gör en handdesin-
fektion. 
Följ era lokala 
hygienföreskrifter.

Välj den produkt 
som förskrivits, 
kontrollera att det är 
rätt produktnamn på 
påsen. 
I det svarta fältet på 
EasyBagen kan ni 
finna utgångsdatum. 

Kontrollera att påsen 
inte är skadad. An-
vänd inte om påsen 
är uppsvälld eller om 
innehållet har klump-
at ihop sig.

Skaka påsen 
ordentligt för att 
säkerställa att 
innehållet blandas 
ordentligt innan 
aggregatet kopplas 
till EasyBagen.

1. Förberedelser

EasyBag kan kopplas till
   aggregat för gravitationsmatning 
  aggregat för pumpmatning efter behov 

enligt det som förskrivits.

Vid gravitations-
matning: fyll slangen 
med sondnäring för 
att säkerställa att 
ingen luft administre-
ras. Justera rullkläm-
man för att uppnå 
föreskriven flöde-
shastighet.

Vid gravitations-
matning: kontrollera 
flödet regelbundet 
och justera rullkläm-
man vid behov.

Vid pumpmatning: 
installera aggregatet 
i pumpen och fyll 
aggregatet enligt 
pumpens anvisnin-
gar. Programmera 
pumpens hastighet 
enligt det som för-
skrivits.

3. Gravitationsmatning / pumpmatning

2. Koppla aggregatet till EasyBag

Ta bort det ving-  
formade skydds-
locket på porten. 
EasyBagen kan 
öppnas både 
hängande och 
stående på 
grund av det åter-
förslutande 
membranet.

Öppna förpack-
ningen på aggre-
gatet genom att dra 
hörnen i den nedre 
delen ifrån varandra. 
Ta bort skydds-
hatten eller 
VarioLine adaptern, 
om sådan finns, från 
spetsen på aggrega-
tet.

Stäng rullklämma 
eller pump-
klämma på aggre-
gatet. 
Koppla aggregatet 
till EasyBag utan att 
vidröra spetsen på 
aggregatet eller 
porten på 
EasyBagen.

Skruva åt ordentligt 
så att anslutning blir 
säker.

Fyll aggregates 
droppkammare till 
hälften.

Aggregatet kan kopplas till EasyBag i stående och hängande position tack var det unika membranet i porten.

6. Bolusmatning

Ta bort det ving-  
formade skydds-
locket på porten
vilket garanterar att 
EasyBagen är 
oöppnad.

Öppna förpack-
ningen på aggre-
gatet genom att dra 
hörnen i den nedre 
delen ifrån varandra. 
Ta bort skydds-
hatten eller 
VarioLine adaptern, 
om sådan finns, från 
spetsen på aggrega-
tet.

Koppla samman 
spetsen på bolus-
adaptern med 
porten på Easy 
Bagen och skruva åt.

Koppla samman 
sprutan till adaptern 
och dra upp sond-
näringen i sprutan.

Bolusadaptern och 
Easy Bagen kan vara 
sammankopplade tills 
nästa användning. 
Kassera båda efter 24 
timmar.


