
. 

 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

 

 

 

 

PEG (Percutan Endoscopisk 

Gastrostomi/KNAPP - skötsel) 

Revidering i denna version 
• Inga förändringar vid denna revidering. 

Bakgrund 
PEG är en sond gjord i silikon med en inre stopplatta som ligger i magsäcken 

samt en yttre justerbar stopplatta på utsidan huden. 

 

     
 
KNAPP är en gastrostomi som ligger platt emot huden. Den är försedd med en 

kuff på insidan magsäcken. 
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Syfte 
Öka kunskapen av användning och skötsel av PEG. 

Vilka berörs 
Sjuksköterskor och undersköterskor på IVA och IMA.  

 

Användning  
 

• Kontrollera att PEG /KNAPP ser ut att sitta korrekt och att det inte är 

stopp i den genom att spola med 10 ml rumstempererat flaskvatten. 

• Känn på magen så att den känns mjuk. 

• För att förhindra illamående/aspiration rekommenderas att patienten sitter 

i minst 30 grader under hela matningstillfället och en stund efter.  

• Rumstempererad enteral näring rekommenderas  

• Vid administration av läkemedel se till att dessa är väl upplösta. 

• Om PEG/KNAPP ej används spola den dagligen med 20 ml 

rumstempererat flaskvatten  

• Vid matning i PEG/KNAPP spola med 10 ml rumstempererat flaskvatten 

både innan och efter matning. 

• Tänk på att arbeta aseptiskt! 

 

Skötsel 
 

• Tvätta kring gastrostomin dagligen med tvål och vatten, använd mjuka 

rena kompresser för att torka torrt runt.  

• Rotera PEG/KNAPP dagligen i samband med rengöring för att inte den 

skall växa fast. 

• Undvik att ha en kompress runt, om det vätskar använd särskild platta 

avsedd för PEG/KNAPP (skin absorbent). 

• Använd aldrig kateterklämmor till en PEG, dessa kan skada slangen. 

• Kopplingsslangen skall efter varje matning rengöras med flaskvatten och 

lufttorka. Denna byts 1 gång per vecka eller oftare vid behov.  

• Aggregat till sondnäringen byts vid varje påse vid intermittent matning 

alternativt 1 gång per dygn vid kontinuerlig matning.  

• Retentionskontroll utförs som vid enteral nutrition via V-

sond/nutritionssond en gång per pass. 

• Kuffen på en KNAPP skall kuffas om med sterilt vatten en gång per 

vecka med 4-5 ml, (gäller endast KNAPP använd spruta med 

luerfattning) 

• Dusch eller bad i hav/sjö är inget hinder, dock rekommenderas att man 

täcker med ett ocklusionsförband vid bad i allmän simhall. 
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Komplikationer        
 

• Stopp i PEG/KNAPP: Kontrollera att slangen ej är knickad, aspirera 

försiktigt med spruta. Om det inte hjälper försök spola med Vichyvatten. 

• Röd och irriterad hud: Rengör först med Descutan 4% engång per dag, 

torka torrt med mjuk kompress smörj sedan med en barriärkräm tex 

Cavilon.  

• Läckage vid öppningen: Drag försiktigt i sonden för att säkerställa att 

PEG/KNAPP ligger an mot insidan magsäckens insida. Läckage kan också 

uppstå om stomin vidgats och blivit större än sonden. Överväg byte till 

större storlek. 

• Om blödning förekommer eller om det ser ut som om blod är blandat med 

maginnehåll vid t.ex. retentionkontroll kontakta läkare. 

• Pneumoperitoneum – fri gas i buken- yttre mothåll för löst spänd. 

• Blödning 

• Organperforation – vanligast colon med fistelbildning 

• Ventrikelatoni 

• Peristonal infektion 

• Peritonit yttre mothåll för löst spänd 

• Aspiration 

• Läckage – yttre mothåll för löst spänd 

• Buried bumper – yttre mothåll för hårt spänd 

 

Obs! ta även del av rutinen med Barium id 24584 PEG hos vuxna, ansvarig 

Thure Rådmark.   

 

 

 
 

 

Rubrik: PEG (Percutan Endoscopisk Gastrostomi KNAPP-skötsel

Dokument-ID: NU10086-1525759947-167

Version: 5.0



 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. . 

 

 

Information om handlingen 

Handlingstyp: Rutin 
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