MEDICATIETOEDIENING VIA SONDE - flowchart voor toedienend personeel
* Ga na of medicatie via de mond in te nemen is
* Voeg geen medicatie toe aan de sondevoeding
* Vraag de medische dienst advies wanneer het om een bewoner gaat onder vochtbeperking of een kind, aangezien de nodige verdunnings-en spoelvolumes mogelijks moeten
worden aangepast. Of volg de gegeven instructies hieromtrent op.
Ga na of er een wachttijd vereist is tussen het stoppen van de voeding en het toedienen van medicatie. Zo ja, stop tijdig de voeding.
Verzamel de medicatie en de nodige materialen (bv. spuiten, handschoenen, water)
Bereid ieder geneesmiddel apart voor. Meng de geneesmiddelen niet (tenzij anders geadviseerd door medische dienst of apotheker).
VLOEIBARE MEDICATIE
OPLOSBARE

TABLETTEN
BRUISTABLETTEN

Schud goed
Verdun: zeker de dikvloeibare
geneesmiddelen dienen te
worden verdund met
minstens een gelijke
hoeveelheid water voor
toediening

GELULES & POEDERS
NIET-OPLOSBARE
Plet de tablet
Let op:
̵ Plet geen enterisch omhulde
of vertraagde afgifte
tabletten
̵ Draag mondmasker &
handschoenen bij pletten van
hormonen & antibiotica

Open gelule/capsule

Doe het poeder/de inhoud
van de gelule in een recipiënt
(potje, spuit)

Voeg minstens 10 ml water toe (5 ml voor kinderen). Indien bruistablet: laat de tablet uitbruisen vooraleer toe te dienen.
Trek de (bereide) suspensie/siroop/oplossing op m.b.v. spuit
Stop de voeding ('pauze')
Spoel de sonde met 15 ml water alvorens medicatie toe te dienen
Dien ieder geneesmiddel apart toe
Spoel telkens met 10 ml water (5 ml voor kinderen) tussen iedere toediening indien meerdere
geneesmiddelen worden toegediend
Spoel de sonde met 15 ml water nadat alle medicatie is toegediend
Ga na of er een wachttijd vereist is tussen het toedienen van medicatie en
het starten van de voeding. Zo ja, start de voeding pas na deze vereiste tijd.
Start de sondevoeding
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