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Viktig information för att kunna sammankoppla Freka PEG 
med Freka intestinalsond, ENFit
För patienter med risk för aspiration och/eller försämrad motilitet i mag-tarmkanalen är, i de flesta fall, en intestinalsond  det bästa alternativet. 
Följande översikt skall vara en guide till hur Freka PEG  (Artikelnummer 7755643) kan sammankopplas med en Freka intestinalsond (Artikelnummer 
7755646).

Koppla Freka Y-koppling till Freka PEG 

Freka PEG med öppen 
slangklämma.
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Stäng slangklämman och 
avlägsna Freka ENFit 
koppling från Freka PEG 
genom att klippa av den.

Sätt den blåvita 
fixeringsskruven 
som hör till för 
Freka Y-koppling 
ENFit på Freka 
PEG.4

För ner  Freka Y-koppling ENFit så långt som 
möjligt på Freka PEG (bild 5) och fixera Freka-
Y-koppling ENFit på Freka PEG genom att 
skruva den blå fixeringsskruven uppåt. Detta 
görs med den vita delen som används som 
hjälp för att skruva den blå delen på plats. 7

Placera den intestinala sonden i Freka PEG

Fixera den intestinala sonden till Freka PEG

Öppna klämman på Freka PEG och för 
Freka Click Adapter ENFit över den gröna 
kopplingen på Freka Y-connector ENFit som 
är markerad med ett "i". Ett ”klick” ljud 
måste höras vid anslutningen. Stäng 
intestinalsonden med korken på Freka 
Connector EN-fit.
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Sätt Freka Click adapter 
ENFit (grön och vit) med 
den vita delen över 
intestinalsonden.
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Öppna den blå skruven på 
toppen av den intestinala 
sonden genom att rotera 
den 3-4 gånger. För ner 
ledaren i sonden tills den når 
nästan ända ner i den distala 
änden.

I nästa steg måste den 
intestinala sonden sträckas ut så 
att den är rak (Bild 10). Efter 
detta måste ledaren fixeras igen 
med den blå skruven (Bild 8).

Införandet sker genom Freka PEG (bild 11) vidare till tunntarmen. För 
placering under endoskopisk kontroll rekommenderas att använda 
ett endoskopiskt instrument (exempelvis tång) för att kunna greppa 
den distala änden av den intestinala sonden, och under visuell kontroll 
föra sonden förbi Treitz ligament.
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Öppna slangklämman på 
Freka PEG. För försiktigt in 
Freka intestinalsond genom 
den gröna porten på Freka 
Y-koppling ENFit som är 
markerad med ett ”i”.
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För att fixera den 
intestinala sonden, stäng 
slangklämman på PEG 
sonden.

Klipp av den intestinala sonden 
ca 3-4 cm ovanför den gröna 
porten på Freka Y-koppling EN-
Fit (den intestinala sonden 
kommer ur Freka PEG genom 
denna port).

Avlägsna därefter 
den vita delen från 
den blå 
fixeringsskruven 
som hör till Freka 
Y-koppling ENFit

Avlägsna inte 
ledaren förrän 
sonden ligger i 
korrekt position.

En öppnad Freka Click 
adapter ENFit kan inte 
återanvändas efter att 
den avlägsnats. En 
korrekt anslutning kan 
inte frambringas igen. En 
ny Freka Click adapter 
ENFit måste användas 
för att få en fullgod 
koppling. 

Tryck metallstiftet på Freka 
Connector ENFit så långt som 
möjligt så att den 
sammankopplas med 
intestinalsonden (bild 16). 
Skruva sedan Freka Click 
Adapter ENFit (grön/vita) så 
att den sitter ordentligt på 
Freka Connector EN-fit (bild 
17). 
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Håll sonden kvar i 
position under 
borttagande av 
endoskopet.

Metallstiftet på
Freka Connector 

ENFit och den externa 
änden på intestinalsonden 
måste vara fria från smuts 
och vara torra. MCT olja på 
metallstiftet kan öka risken 
för att den intestinala 
sonden kan lossna.

 För att fixera 
 Freka Connector 
ENFit och Freka Click 
Adapter ENFit skall bara den 
nedersta (grön/vita) delen 
roteras. Detta för att 
undvika att den intestinala 
sonden vrider sig. 
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