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Adapter EasyBag Bolus ENFit Fresenius (7755694)
 

Cena: 9,65 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Adapter umożliwiający pobranie diety z worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit.

Sposób użycia:
1. Wyjąć adapter z opakowania i zakręć nakrętkę na worek EasyBag.
2.Włożyć kolec adaptera do pionowego worka z dieta i mocno przykręcić.
3. Zdjąć zatyczkę z adaptera i podłączyć strzykawkę 60 ml.
4. Przechylić torbę EasyBag i delikatnie pobrać przepisaną ilość zawartości opakowania.
5. Odkręcić napełnioną strzykawkę od adaptera z torebką EasyBag w pozycji pionowej i zakręcić nasadkę adaptera Bolus.
6. Podłączyć napełnioną strzykawkę do końca rurki żywieniowej lub linii infuzyjnej i otworzyć zacisk (jeśli jest).
7. Delikatnie wcisnąć tłok, aby podawać żywność z odpowiednią prędkością, zamknąć zacisk i wyjąć strzykawkę.
8. Powtarzać kroki 4-7 aż do dostarczenia przepisanej ilości diety.
9. Przepłukać rurkę żywieniową wodą zgodnie z protokołem i zamknąć zacisk (jeśli jest)
10. Wyjąć strzykawkę z rurki do karmienia i założyć zatyczkę do rurki do karmienia. Pozostawić niezamocowaną rurkę podającą
11. Niewykorzystaną żywność przechowywać w lodówce i wyjąć z lodówki 30 minut przed kolejnym karmieniem. Resztki wyrzucić po 24
godzinach.
12. Pod koniec karmienia strzykawkę umyć w ciepłej wodzie z mydłem, wypłukać i pozostawić do wyschnięcia.

Kod produktu: 7755694
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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