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Nutricia Flocare® Zgłębnik PUR z łącznikiem typu ENFit -
594567, 594569, 594570, 612929, 594571
 

Cena: 65,60 pln

Opis słownikowy

Producent Nutricia

Opis produktu
 

Zgłębnik z łącznikiem typu ENFit przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bezpieczny, łatwy do założenia, cienki.
Zaleca się wymianę co 41 dni (stosowanie poniżej 6 tygodni). Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety poprzez zestawy Flocare®.

Właściwości:

- Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas żywienia poprzez
dopasowywanie się do kształtu przewodu pokarmowego

- Nie twardnieje przy dłuższym stosowaniu (stosowanie do 41 dni)
- Centymetrowa podziałka umożliwia kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika
- Dołączona prowadnica ułatwia zakładanie
- Trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiają kontrolę położenia zgłębnika
- Koniec dalszy zgłębnika wyposażony w boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania
- Koniec bliższy zgłębnika posiada łącznik typu ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub strzykawką ENFit
- Szeroki wybór rozmiarów pozwala dopasować zgłębnik do pacjenta

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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Części składowe

A. Port żywieniowy z łącznikiem ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub/i strzykawką ENFit

B. Przezroczysty, poliuretanowy przewód zgłębnika, z trzema liniami kontrastującymi w promieniach RTG i centymetrową podziałką

C. Koniec dalszy zgłębnika z dwoma bocznymi otworami i jednym otworem centralnym

D. Prowadnica pokryta silikonem, z kulkową końcówką i żeńskim łącznikiem ENFit

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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Dostępne rozmiary (średnica/długość)

- Ch 6/60 cm (Kod ref. produktu: 594567)
- Ch 8/110 cm (Kod ref. produktu: 594569)
- Ch 10/110 cm (Kod ref.produktu: 594570)
- Ch 10/130 cm (Kod ref. Produktu: 612929)
- Ch 12/110 cm (Kod ref. produktu: 594571)

Długość 110 cm jest w większości przypadków odpowiednia do żywienia dożołądkowego dorosłych. W przypadku żywienia dojelitowego
zalecany jest zgłębnik Flocare® PUR CH 10 o długości 130 cm. Zgłębnik Ch 6/60 cm przeznaczony jest do żywienia niemowląt i dzieci.

 

 

Parametry

Rozmiar CH 6 (0,00 pln), CH 8 (0,00 pln), CH 10 (0,00 pln), CH 12 (0,00 pln)
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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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