Patiënteninformatie

Ontslaginformatie Beeldvorming
PRG-sonde de verzorging; informatie voor thuis
Bij u is een voedingssonde, de Percutane
Radiologische Gastrostomie (PRG) geplaatst. Op dit
blad krijgt u informatie over het thuis verzorgen van
deze sonde. Deze informatie is bedoeld voor u als
patiënt, maar ook voor uw familie, de thuiszorg, uw
huisarts en uw specialist. U vindt de afdeling
Radiologie op niveau 3.
Volg H-3 / lift H-niveau 3 (rood)
Afspraken Radiologie
Datum
Afdeling Radiologie

Tijd

Hechtingen verwijderen

Gegevens PRG
Wanneer is de PRG bij u geplaatst?
Merk van de PRG
Maat/soort
Hechtingen verwijderen op (datum ook noteren bij afspraken)
Opmerkingen
Na ontslag
Tot 10 dagen
Twee maal daags de sonde doorspoelen met 20 milliliter lauw water. U mag de eerste week na
het inbrengen van de PRG géén bad nemen. Douchen mag wel vanaf drie dagen na het inbrengen.
Vanaf 10 dagen
Hechtingen verwijderen (zie afspraken). Na elke sondevoeding of andere toediening via de PRG
spoelt u de sonde door met 20 milliliter lauw water. Gebruikt u de PRG (tijdelijk) niet dan de sonde
tweemaal daags doorspoelen met 20 milliliter lauw water.
Verzorging van de PRG
 Was uw handen voor dat u de sonde gaat verzorgen.
 Is de insteekopening rood of ontstoken reinig de insteekopening dan met een gaasje gedrenkt
in desinfectans (hibicet).
 Droog de huid goed met een onsteriel gaasje.
 Plak een schone pleister of gaasje over de insteekopening bij wondlekkage; plak géén pleister
als er geen wondlekkage is.
 Spoel de PRG door met 20 milliliter lauw water na elke sondevoeding.
 Spoel de PRG twee keer per dag door met 20 milliliter lauw water als u geen voeding en/of
medicatie via de sonde gebruikt.
 Enkel bij PRG sonde van het type Entuit is de sonde gefixeerd met een kleine ballon. Deze is
gevuld met 5-7 ml. steriel water (Let op géén NaCl).
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Iedere 10-14 dagen de ballon leegtrekken en weer met 5-7 ml. zuiver water vullen. Dit
gebeurt via de aansluiting met het groene ventieltje.
Belangrijk! Medicatie alleen zorgvuldig fijngemalen door de PRG toedienen en vervolgens met
enige kracht extra doorspoelen. Als de medicatie onvoldoende fijngemalen is, kan de PRG snel
verstopt raken.
Complicaties/bijwerkingen
De kans op complicaties is beperkt, maar complicaties kunnen toch optreden zoals:
• Symptomen van infectie (koorts, roodheid, zwelling bij de insteekplaats).
• Pijnklachten of braken.
• Lekkage rond de PRG.
• Verstopping van de PRG.
• Uitvallen van de PRG.
Neem contact op met uw behandelend arts, uw huisarts of de Spoedeisende Hulp (SEH) als één
van deze complicaties zich voordoet. Zij kunnen, indien nodig, contact opnemen met de
interventiekamer Radiologie via de telefooncentrale van het MUMC+ (24 uur/dag).
Wat te doen bij het uitvallen van de PRG?
Vroeg (binnen 10 dagen na het inbrengen): Direct contact opnemen met de interventiekamer
Radiologie. De PRG moet met enige spoed opnieuw worden ingebracht om lekkage in de vrije
buikholte te voorkomen.
Laat (11 dagen of meer na het inbrengen): Contact opnemen met de interventiekamer Radiologie.
PRG zo snel mogelijk opnieuw inbrengen omdat het toegangskanaal zich anders heeft gesloten
(binnen 12-24 uur). Indien mogelijk kan tijdelijk een andere katheter (bijvoorbeeld een
blaaskatheter) tot in de maag worden opgeschoven om op deze manier de toegang te behouden.
Contact
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u met ons contact opnemen. De
afdeling Radiologie is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.45 uur telefonisch
bereikbaar.
Afdeling Radiologie
043-387 75 00 (Op werkdagen van 8.00 en 16.45 uur )
Interventiekamer Radiologie 043-387 49 15 (Op werkdagen en in het weekend van 08.00 uur tot
23.00 uur)
Telefooncentrale MUMC+
043-387 54 32 en vragen naar sein 5221
(Dagelijks van 23.00 tot uur 08.00 uur)
Websites
 www.mumc.nl
 www.gezondidee.mumc.nl
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