PLAATSING FLOCARE PEG SONDE
®
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DE FLOCARE PERCUTANE ENDOSCOPISCHE GASTROSTOMIE (PEG) IS EEN
SET VOOR ENDOSCOPISCHE PLAATSING VAN EEN GASTROSTOMIESONDE
MET BEHULP VAN DE ‘PULL-TECHNIEK’.
®

Het voeden via een PEG sonde is geïndiceerd voor langdurig enteraal voeden (>2-3 weken). De PEG
kan mogelijke nadelen bij langdurig gebruik van nasogastrische sonde vermijden, en kan de mobiliteit
van de patiënt verbeteren. Tenzij er contra-indicaties zijn, kan de PEG gebruikt worden bij patiënten
met een grote variëteit van ziektes. Een PEG wordt vaak gebruikt bij neurologische patiënten,
lichamelijk en/of verstandelijk beperkte patiënten, chronische zieken en ondervoede patiënten.

Producteigenschappen
• De Flocare PEG is beschikbaar in Ch 10, Ch 14 en Ch 18
• Een transparante polyurethaansonde, 40 cm lang (A) met :
		
• radiopake lijn
		
• siliconen interne retentiedisc met 3 soepele vleugels
		
• een tip voorzien van Hydromeer coating, voor een vlotte passage door de buikwand
		
• 12 cm markeringen vanaf de interne disc
• Een 90° voorgevormde siliconen externe fixatiedisc om de sonde te fixeren, knikken van de sonde
te voorkomen en voor maximaal patiëntencomfort (B)
• Een blauwe veiligheidsklem voor positiebevestiging van de sonde (C)
• Een scalpel (D)
• Een punctienaald met canule (trocar) (E)
• Een dubbele voerdraad voor een gemakkelijke en veilige connectie met de lus op de sonde (F)
• Een ENFit -voedingsconnector (G)
• Een afsluitklem. (H)
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Indicaties
• Langdurige sondevoeding via gastrostomie
• Maagdecompressie.

Contra-indicaties voor PEG plaatsing
• Belangrijke coagulatieproblemen
• Ernstige ascites en gastritis
• Ileus
• Anorexia nervosa en acute peritonitis
• Wanneer het anterieur deel van de maag onmogelijk tegen de buikwand kan
geplaatst worden (subtotale gastrectomie, ascites, hepatomegalie, etc.)
• Marked peritoneaal carcinomatosis
• Extensieve tumorinfiltratie ter hoogte van de punctieplaats.

Plaatsing van een PEG is erg moeilijk of gevaarlijk in geval van oesophagale
stenose.
Diafanoscopie (transilluminatie door de buikwand) is aanbevolen; maar wanneer
dit niet lukt kan een negatieve naaldaspiratietest voldoende zijn. (ESPEN 2005)

PLAATSING FLOCARE PEG SONDE
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• Naast de Flocare PEG set, heeft u volgende materialen nodig:
• een flexibele endoscoop met biopsietang
• steriele compressen
• huiddesinfectans
• spuit met een locaal anesteticum en een lange intramusculaire naald.
®

• Verwijder de punctienaald en houd de trocar op zijn plaats. Leid de voerdraad
door de trocar en grijp de voerdraad met de biopsietang (fig.4).
• Activeer de Hydromeer coating door de tip van de sonde ongeveer 10
seconden in steriel water onder te dompelen. Trek de lus van de voerdraad door
de lus van de sonde over de interne retentiedisc en trek de knoop voorzichtig
aan (fig.5).
®

• Trek voorzichtig aan de voerdraad ter hoogte van de buikwand. Hierdoor wordt
de sonde door de mond in de maag getrokken en door de buikwand. De passage
door de buikwand wordt vergemakkelijkt door de Hydromeer coating. De tip
van de sonde zal de opening iets dilateren en de trocar uit de buikwand duwen.
Trek de interne retentiedisc voorzichtig tegen de maagwand (fig.6).
®

• Gewoonlijk gebeurt de PEG-plaatsing onder lichte verdoving. Indien dit niet het
geval is, kan een topicale verdoving van de stembanden overwogen worden.
Breng de endoscoop in de maag en ontplooi de maag door insufflatie van lucht.
Verduister de kamer en bepaal de geschikte punctieplaats in het bovenste linkse
kwadrant van de maag; plaats de vinger daar waar het licht van de endoscoop
het meest helder door de buikwand schijnt (fig. 1). Sluit door palpatie van de
buikwand een interpositie van het colon uit.
• Ontsmet de gehele buikwand met een (kleurloos) desinfectans, en leg een
steriel veld rond de punctieplaats. Injecteer met de lange IM naald een locaal
anestheticum in de huid en in alle onderliggende lagen van de buikwand. Schuif
de IM naald tot in de maagholte en grijp ze vast met de biopsietang. Zo wordt
vermeden dat de maagwand zich verplaatst tegenover de buikwand (fig.2).

• Schuif de externe fixatiedisc over de sonde, bevestig de sonde in de disc.
Laat de sonde gedurende 24 uur strak tegen de huid zitten. Plaats de
blauwe veiligheidsklem onmiddellijk achter de externe disc (fig.7). Plaats de
afsluitklem over de sonde. Knip de PEG af onder de tip. Dompel de voet van
de voedingsconnector in water en duw deze volledig in de sonde. De correcte
plaatsing van de PEG moet endoscopisch of via RX gecontroleerd worden.
Noteer de merknaam, de Charrière, het batchnummer en de geïntroduceerde
lengte van de PEG in het medisch dossier van de patiënt. Het toedienen
van sondevoeding mag gestart worden 1 uur na een goede PEG-plaatsing
(ESPEN guidelines), maar bij voorkeur 6 – 8 uur na plaatsing om peritonitis te
voorkomen.

• Maak, met behulp van de scalpel, een incisie van ongeveer 4-5 mm lang vlakbij
de IM naald. Druk de punctienaald met de trocar door de incisie tot in de
maagholte (fig.3). Open de biopsietang, verwijder de IM naald en grijp de trocar
met de biopsietang.
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Gebruiksduur

Verwijdering

De PEG is ontwikkeld om gedurende langere tijd (maanden) mee te gaan, maar dit
is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren zijn o.a. medicatie, pH van
de maag, mobiliteit van de patiënt en onderhoud van de sonde. Verwijdering van
de PEG is afhankelijk van de toestand van de sonde en/of dient onder medisch
toezicht te22gebeuren. ooo
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ing van de PEG hangt af van de conditie van het product en kan slechts worden
uitgevoerd onder medisch toezicht. Knip de sonde, om deze te verwijderen, ter
hoogte van de huid af. De interne retentiedisc en de rest van de sonde moet met
behulp van de endoscoop verwijderd worden. De Flocare PEG kan vervangen
worden door een Flocare Gastrostomiesonde. Orale voeding mag na verwijdering
20-50mlvanHeen
2OPEG pas gestart worden na medische controle.

• Materiaalproblemen en verstopping van de sonde
kunnen grotendeels worden voorkomen door de PEG sonde
regelmatig door te spuiten, in elk geval voor en na toediening van de voeding en / of toediening van medicatie.
• Gebruik waar mogelijk vloeibare medicatie
• Gebruik geen zure vloeistoffen, zoals veenbessensap en
cola, om de sonde door te spuiten. Dit kan de sonde juist
laten verstoppen.

WENST U MEER INFORMATIE OF ADVIES?
Contacteer Nutricia Advanced Medical Nutrition
070/222.307
medical.nutrition@nutricia.be
www.nutriciamedical.be
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• Installeer de patiënt in rugligging. Bereid de patiënt voor zoals bij een
endoscopie. Een grondige hygiëne van de mond en de keel is erg belangrijk.
Overweeg de toediening van een profylactisch antibioticum. Leg, indien
mogelijk, de plaatsingsprocedure uit aan de patiënt.
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Bij patiënten bij wie geen endoscoop meer geplaatst kan
worden, of bij wie endoscopische verwijdering niet nodig is,
kan de PEG sonde ter hoogte van de huid afgeknipt worden,
waarna de interne fixatiedisc het lichaam via het maagdarmkanaal verlaat. Dit geeft echter wel een verhoogd risico op
obstructie van de darmen. Monitor de patiënt nauwkeurig.
Deze methode is niet geschikt voor kinderen en patiënten die
een operatie hebben ondergaan.

