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Verzorgingstips MediLime verlengslangen 
 

Tip 1. Aansluiten van de verlengslang op de button: 

 Wij adviseren u altijd eerst uw handen te wassen met water en zeep en goed af te drogen. 

 Haalt u vervolgens het afsluitdopje van de button. 

 Nu kunt u de verlengslang in de button steken door middel van de zwarte strepen op de verlengslang en de zwarte 

strepen op de button in één lijn te brengen. 

 Tijdens het draaien is het advies om het doorzichtige deel van de slang vast te houden. Hiermee voorkomt u dat er 

teveel kracht wordt gezet. Draait u vervolgens voorzichtig ¾ slag rechtsom - met de pijl mee - tot de Lock.  

 Voordat u voeding en/of medicatie gaat toedienen, adviseren wij u om de button en de verlengslang door te spoelen 

met 10 ml lauwwarm water. Bij kinderen kunt u 3-5 ml water gebruiken. 

 

Tip 2. Voeden en/of medicatie toedienen: 

 Gebruik de verlengslang in combinatie met een spuit om voeding en/of medicatie toe te dienen, tenzij u voeding via de 

pomp toedient. 

 De adviezen voor sondevoeding en/of medicatie die u van uw behandelaar heeft ontvangen, zijn leidend. 

 

Tip 3. Doorspoelen en loskoppelen van de verlengslang: 

 Om de verlengslang los te koppelen van de button, draait u de verlengslang linksom, tegen de richting van de pijl in, 

totdat de zwarte strepen op de button in lijn zijn met de zwarte strepen op de verlengslang.  

 Tijdens het draaien is het advies om het doorzichtige deel van de slang vast te houden. Hiermee voorkomt u dat er 

teveel kracht wordt gezet.  

 Nu kunt u de verlengslang losmaken en het afsluitdopje van de button stevig terugzetten. 

 Na elke voeding en/of medicatie adviseren wij u om de verlengslang door te spoelen met 10-20 ml lauwwarm water 

totdat de verlengslang helder is.  

 Wij raden u ten zeerste af om koolzuurhoudende dranken te gebruiken. Het koolzuur kan de voeding en/of medicatie 

laten klonteren, waardoor het tegen de wand van de verlengslang aanplakt. 

 Naast het doorspoelen van de verlengslang is het advies om ook de aansluiting en het schroefdraad goed schoon te 

spoelen.  

 Om de verlengslang goed te drogen, kunt u er lucht doorheen spuiten. 

 Als u de verlengslang heeft afgekoppeld, bewaart u deze op een droge en schone plek. 

 

Tip 4. Verwisselen van de verlengslang: 

 Wij adviseren u de verlengslang om de 1 à 2 weken te vervangen.  

 

Wij willen u erop wijzen dat bovenstaande verzorgingstips adviezen zijn van Cobra Medical.  

Deze kunnen afwijken van de protocollen die uw ziekenhuis of instelling gebruikt. Bij twijfel adviseren wij u te 

allen tijde contact op te nemen met uw behandelend arts en/of verpleegkundige. 

 

 


