Bridle
In deze folder leest u wat een Bridle is en hoe deze werkt.
Een Bridle wordt gebruikt om verschuiving of verwijdering van
nasale (voedings-) sondes te voorkomen (dislocatie). Hiermee
wordt voorkomen dat neus sondes herplaatst moeten worden.
Bridle betekent letterlijk ‘teugel’ of ‘lus’ en in dit geval is het
bedoeld om een neus-maagsonde vast te zetten (fixeren)
waarbij we geen pleisters gebruiken.
De Bridle is een systeem waarbij een lus wordt gelegd achter het
neustussenschot langs. Deze lus is van glad siliconen materiaal
en veroorzaakt geen irritatie. Op deze manier blijft de sonde op
zijn plaats.
Als u of uw naaste een voedingssonde heeft die vastgezet (gefixeerd) is met een Bridle moet u deze
dagelijks visueel nakijken.
Controleer of de bevestigingsclip nog op de juiste plek zit (1cm onder de neus). Controleer ook of de
bevestigingsclip nog goed vast gesloten is.
Als u of uw naaste pijn ervaart moet u overleggen met degene die Bridle geplaatst heeft.
Het voedingsteam van het ETZ is bereikbaar op (013) 221 85 95.
De Bridle is bedoeld om te voorkomen dat een neus-, maagsonde eruit valt (luxeert). De Bridle geeft
echter geen 100% garantie dat de neus-, maag sonde goed blijft zitten.
Mogelijk heeft de Bridle voor u niet het gewenste resultaat. En deze zal dan verwijderd worden. Er kan
echter nooit een beschadiging plaatsvinden aan het neustussenschot want bij een bepaalde kracht
trekt de patiënt de sonde uit de clip, of knakt het draadje van de Bridl.

Sonde wisselen
Wanneer dezelfde maat sonde herplaatst of gewisseld moet worden kan de Bridle blijven zitten.
De bevestigingsclip van de Bridle kan eventueel worden geopend met de bijgeleverde roze clipopener.
Zo kan een nieuwe sonde in de zelfde maat worden vervangen met behoud van de Bridle.
Een Bridl kan 3 maanden blijven zitten. Maak tijdig een afspraak met uw MDL-verpleegkundige voor
een wissel van de Bridl. Het vervangen is een poliklinische ingreep, en duurt ongeveer 15 minuten.
De Bridle kan definitief worden verwijderd door het siliconen koortje aan één kant door te knippen en
dan de voerdraad voorzichtig uit de neus te trekken. Let op dat een sonde niet wordt doorgeknipt.

Tot slot
Bij twijfel kunt u bellen naar het voedingsteam van het ETZ (013) 221 85 95, bereikbaar van 08.30 tot
16.00 uur.
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Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten:

(013) 221 02 00

Locatie ETZ Elisabeth,
Route 24 en 30
Voedingsteam:
(bereikbaar van 08.30 tot 16.00 uur)

(013) 221 85 95
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