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Procedimentos de limpeza

Tubos de alimentação com conectores macho ENFit

(por ex. tubos para gastrostomia endoscópica percutânea, orogástricos, transpilóricos e nasogástricos e outros dispositivos ENFit)
Conselhos para manter as portas do tubo de alimentação ENFit limpas. Realize a inspecção antes de ligar!
• Preparação dos conjuntos de alimentação - Interrompa a preparação antes do fluido chegar à extremidade do tubo.
• Aspiração de seringa ENFit - L impe a medicação e nutrição da ponta/linhas exteriores e mantenha os fluidos fora do
espaço morto antes de ligar ao tubo de alimentação.
Para obtenção de melhor resultados, siga estas instruções para limpar os tubos pelo menos uma vez por dia ou sempre que existir material visível.

Termos e acessórios para limpeza de tubos
			

Copo de água limpa
Seringa
da torneira ou esterilizada
		

				

Gaze

Sulco

Tampa

1

2

Lave as mãos com água e sabão
ou use luvas. Enxagúe a escova
com água da torneira.

Encha a seringa com água.

Escova* ou ferramenta 		
de limpeza específica de ENFit
Tubo de alimentação ENFit

Nota: Utilize uma escova descartável ou siga as instruções do fabricante se estiver a
utilizar uma escova de limpeza específica de ENFit.
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Tape o orifício central do tubo
de alimentação com cerdas da
escova.Encha o sulco à força
com água.

Rode a escova no fundo do
sulco.

Enxagúe a tampa com água
limpa da torneira.

Introduza as cerdas na tampa
do tubo de alimentação e rode
a escova na tampa para limpar.

Limpe a tampa e a porta do
tubo de alimentação com gaze.
Limpe os acessórios e deixe-os
secar ao ar.

Repita os passos 3 a 6 até a tampa e o tubo estarem bem limpos.
* Uma escova de dentes manual está regulamentada como dispositivo médico para remoção de resíduos dos dentes em algumas jurisdições. Consulte o seu prestador de cuidados
de saúde licenciado ou Gestor de Risco relativamente ao uso recomendado para limpeza das portas do tubo de alimentação. Elimine os dispositivos descartáveis de acordo com as
instruções. Procedimentos de limpeza cortesia do Children’s Mercy Hospital de Kansas City.
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