Guide til hudpleje til patienter med PEG sonder
Huden: Indstikssted ved nyanlagt
PEG pladesonde skal holdes tørt og
gives ro til opheling.
Hudpleje: ”Duoderm mini” anlægges
på A-op. Forbindingen tilses dagligt
ift. observation af infektionstegn.
Forbindingen skiftes altid ved
gennemsivning.
Forbindingen kan fjernes efter 48
timer, men hvis den tør kan den
bibeholdes op til 5 dage. Afstand
mellem hud og PEG pladen skal være
2 mm. Sonden trækkes ”tot”, mens
patienten ligger ned.

Ved fjernelse af forbindingen
”Duoderm mini”
Huden: Normal hud, ingen rødme
eller sivning fra stoma
Ingen forbinding påsættes.
Hudpleje: Ved behov for at beskytte
huden kan der lægges ”Nonwowen
swaps” mellem plade og huden.
Daglig afvaskning gerne i brusebad.
Huden lufttørrer efter badet.

Huden: Ved begyndende irritation af
hud under pladen ved PEG sonden.
Hudpleje: ”Nonwowen Swaps” (1
lags) kan lægges mellem plade og
hud. Afstand 2 mm. Sonden trækkes
”tot”, mens patienten ligger ned.
”Nonwowen swaps” skiftes hyppigt
og altid ved gennemsivning. Vigtigt at
infektionssted ved stoma holdes tørt.
Daglig afvaskning gerne i brusebad.
Huden lufttørrer efter badet.

Huden: Lidt rødme og irriteret hud
svarende til kanten af PEG pladen.
Hudpleje:
Afstand 2 mm mellem plade og hud.
Sonden trækkes ”tot”, når patienten
ligger ned.
Daglig afvaskning. Det røde område
smøres med
1 valg: Mildison lipid 1% creme
Aftager rødmen ikke vælges
2 valg: Betnovat salve
(Betnovatsalve kræver udtrapning).
Benyt et tyndt lag creme /salve x 1
dagligt. Forbinding ”Mepilex lite”
påsættes mellem plade og stoma.
Skiftes ved gennemsivning.

Mildison/Betnovat bestilles via sygehusapoteket

Huden: Voldsom rødme svarende til
hele PEG pladen. Huden kan være tør
evt. med hvide belægninger
Hudpleje:
Afstand 2 mm mellem plade og hud.
Sonden trækkes ”tot”.
Daglig afvaskning. Det røde område
smøres med Betnovat salve x1
dagligt.
Aftager rødmen ikke kan det være
svampeinfektion
Svampebehandling: Betnovat
Chinoform (kræver lægeordination)
Huden aflastes med ”Mepilex lite”.
Huden: Sivning fra stoma, huden er
fugtig og rød pga. sivning.
Hudpleje:
Undersøg om PEG sonden sidder
korrekt. Fikser pladen med blå
sikkerhedsklemme.
Ved fortsat sivning kan A-kir
sygeplejersker kontaktes (alle
hverdage 97661101).
Absorberende forbinding lægges
ovenpå pladen, skiftes x fl dagligt ved
gennemsivning.
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