
Produktový 
katalóg



JEdNoduCHý
SPÔSoB

Ako ŽIvIŤ vAŠICH 
PACIENtov

Používajte ucelený systém produktov  
Flocare® ENFit™ 



PREČO koMPLEtNý SYStÉM?

uĽAHČItE SI PrÁCu A MAJtE IStotu, ŽE PACIENt JE v BEZPEČÍ. 
Používajte ENFit™ u všetkých aplikačných materiálov pre podávanie 
enterálnej výživy.

BEZPEČNEJŠÍ
Eliminácia možných zlyhaní ľudského faktora
Používaním kompletného systému Flocare® ENFit™ 
eliminujete možnosť chybného pripojenia.

rýCHLEJŠÍ
Navzájom kompatibilný
Používaním kompletného systému Flocare® ENFit™ aplikačný materiál 
prepojíte jednoducho a rýchlo.

ĽAHŠÍ
Bez dodatočných konektorov
Systém Flocare® ENFit™ je navzájom kompatibilný. Pri používaní 
kompletného systému Flocare® ENFit™ sa vyhnete ťažkostiam spojeným 
s výberom vhodných konektorov pre rôzne použitia.

ŠtANdArdIZovANý
Zameraný na zvýšenie bezpečnosti a kvality starostlivosti o pacientov
Používanie bezpečnejších výrobkov a postupov je súčasťou akreditačných 
noriem v zdravotníckych zariadeniach.

Spoločnosť Danone s.r.o. má zavedený a certifikovaný systém  
manažérstva kvality na zdravotnícke pomôcky podľa medzinárodnej  
normy EN ISO 13485:2016.



vysvetlivky:

Bez obsahu ftalátov
a latexu

CE certifikácia zdravotníckej  
pomôcky

Výmena najneskôr
po 24 hodinách

Pre strednodobé živenie  
po dobu najdlhšie 6 týždňov

Pre dlhodobé živenie
(predpokladaná doba živenia
viac ako 2-3 týždne)

Pre enterálnu pumpu  
Flocare® Infinity™ 

Pre enterálnu pumpu  
Flocare® 800

Medzinárodné farebné kódovanie Charriére: 

transnazálna sonda

Pre živenie gravitačným
spádom

Perkutánna sonda

Pre detských pacientov

Živenie do žalúdka

Živenie do jejuna

Infinity

800
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• odolné a spoľahlivé

• fialová farba pre optické odlíšenie

• komfortné materiály

• bez obsahu latexu a dEHP

• so systémom konektorov ENFit™
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APLIkAČNÉ SúPRaVy

Súpravy Flocare® sú zdravotnícke pomôcky, ktoré spoľahlivo 
podávajú enterálnu výživu Nutrison, Nutrini a ďalšiu.  
Sú moderné, praktické a vyrobené z materiálov šetrných 
k zdraviu i životnému prostrediu. Identifikujete ich okrem 
iného vďaka fialovému odtieňu hadičiek.



GrAvItAČNÉ SúPRaVy S 
Ú
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dávkovanie s prehľadom
transparentná kvapkacia

komôrka (20 kvapiek = 1  ml)

Presné dávkovanie
Ľahko ovládateľný
regulátor prietoku

ENFit™
Bezpečnosť a konektivita
S ENFit™ konektorom

Y medikačný port

Ľahký prietok výživy
Vnútorný priemer
hadičky – 3,9  mm

●   Spoľahlivé gravitačné súpravy na podávanie enterálnej 
výživy s dĺžkou 180 cm.

●   Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných 
materiálov bez obsahu latexu a DEHP.

●   Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň 
ochrany zdravia pacienta.

●   Dostupné v samostatných verziách pre vaky a pre fľaše.

Flocare® Gravity Bottle Set   Súprava gravitačná na fľašu

Flocare® Gravity Pack Set   Súprava gravitačná na vak

●  Podanie výživy do sondy 
z fliaš

●  Pre hrdlo Ø 40 / 26  mm
●  S medikačným portom

kód ZP: P96622
REF: 590070

●  Podanie výživy do sondy 
z vakov a fliaš Optri bottle

●  S medikačným portom

kód ZP: P96621
REF: 586460

Fialová farba hadičiek
Pre optické odlíšenie systému
pre podávanie enterálnej výživy
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kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutrini
kompatibilný s fľašami  
optri bottle: Nutrison

kompatibilný
s fľašami:
Nutrison 500  ml
Infatrini 125  ml
Infatrini Peptisorb 200  ml 
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Súpravy na pumpu Flocare® Infinity™ 

dávkovanie s prehľadom
transparentná kvapkacia

komôrka (20 kvapiek = 1  ml)

Fialová farba hadičiek
Pre optické odlíšenie systému
pre podávanie enterálnej výživy

ENFit™
Bezpečnosť a konektivita
S ENFit™ konektorom

trojcestný voľne otočný
medikačný port*

unikátny dávkovací
segment – kazeta
Iba pre pumpy  
Flocare® Infinity

●  Spoľahlivé moderné súpravy na podávanie enterálnej 
výživy pomocou pumpy Flocare® InfinitytM.

●  Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných 
materiálov bez obsahu latexu a DEHP.

●  Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň 
ochrany zdravia pacienta.

●  Dostupné v bežnom a mobilnom variante.

Flocare® Infinity™ Pack Set    Súprava pre pumpu InfinitytM na vak

Flocare® Infinity™ Pack Mobile Set W/o MP     Súprava pre pumpu na vak mobilná  
bez portu na podávanie liekov

*  Nie je u verzie mobile W/O MP

kód ZP: P96623
REF: 586514

kód ZP: P96624
REF: 586484

●  Podanie výživy do sondy  
z vakov a fliaš Optri bottle

●  Dĺžka súpravy 230  cm
●  S medikačným portom

●  Podanie výživy do sondy  
z vakov a fliaš Optri bottle

●  Dĺžka súpravy 158  cm
●  Bez medikačného portu

kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutrini
kompatibilný s fľašami  
optri bottle: 
Nutrison

kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutrini
kompatibilný s fľašami  
optri bottle: 
Nutrison
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Súpravy na pumpu Flocare® 800
 

dávkovanie s prehľadom
transparentná kvapkacia
komôrka (20 kvapiek = 1  ml)

ENFit™
Bezpečnosť a konektivita
S ENFit™ konektorom 

Y medikačný port
dávkovací segment
kompatibilný s pumpami 
Flocare® 800

●  Spoľahlivé moderné súpravy na podávanie enterálnej 
výživy pomocou pumpy Flocare® 800.

●  Vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich a komfortných 
materiálov bez obsahu latexu a DEHP.

●  Vybavené systémom konektorov ENFit™ pre vyšší stupeň 
ochrany zdravia pacienta .

●  Dostupné v samostatných verziách pre vaky a pre fľaše.

Flocare® 800 Pack Set    Súprava pre pumpu Flocare® 800 na vak

●  Podanie výživy do sondy 
z vakov a fliaš Optri bottle

● Dĺžka súpravy 230  cm
● S medikačným portom

kód ZP: P96619
REF: 586512

kompatibilný s vakmi:
Nutrison, Nutrini
kompatibilný s fľašami 
optri bottle: Nutrison

Fialová farba hadičiek
Pre optické odlíšenie systému  
na podávanie enterálnej výživy

Flocare® 800 Bottle Set    Súprava pre pumpu Flocare® 800 na fľašu

●  Podanie výživy do sondy 
z fliaš

● Dĺžka súpravy 230  cm
● S medikačným portom

kód ZP: P96620
REF: 590082

kompatibilný
s fľašami:
Nutrison 500  ml
Infatrini 125  ml
Infatrini Peptisorb 200  ml
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• odolný, komfortný a poddajný materiál

• zaoblené zakončenie pre jednoduché zavedenie

• bez obsahu latexu a dEHP

• so systémom konektorov ENFit™

• dlhodobá skladovateľnosť

Sondy Flocare® sú moderné a spoľahlivé zdravotnícke 
pomôcky na podanie enterálnej výživy, vyvinuté a vyrábané 
so zameraním na komfort pacienta a uľahčenie práce pre 
zdravotníkov. Sú vyrobené z materiálov šetrných k zdraviu 
i životnému prostrediu. 
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APLIkAČNÉ SONDy
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Flocare® transnazálne sondy

výborná viditeľnosť 
tri Rtg
kontrastné prúžky 

Ľahká vizuálna kontrola 
transparentný materiál 

komfort pre pacienta
Poddajný a k pokožke
šetrný PUR materiál

dlhodobá
skladovateľnosť
Doba exspirácie
60 mesiacov

Presnosť pri zavedení
Značky po 1  cm,
číslovanie po 2  cm 
 

ENFit™
Bezpečnosť

a konektivita
S konektorom

ENFit™
 

optimalizovaný
prietok výživy 
Zaoblené otvorené
zakončenie s dvoma
postrannými otvormi

Lubrikovaný vodiaci drôt

●    Nazogastrická Rtg kontrastná polyuretánová sonda  
s vodiacim drôtom a konektorom ENFittM na optimálne 
strednodobé živenie do žalúdka (≤ 6 týždňov).

●    Ľahko sa zavádza a prináša maximálny komfort  
pre pacienta.

●  Nazogastrická sonda
● S otvoreným zakončením
● Priesvit CH 8
● Dĺžka sondy 110 cm

kód ZP: P22157
REF: 594569
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Flocare® Pur tube (Ch8-110 cm)   Sonda polyuretánová



Flocare® Bengmark® NI sondy

●    Nazointenstinálna rádiokontrastná polyuretánová sonda  
s dĺžkou 145  cm, s vodiacim drôtom a konektorom ENFittM.

●  Vhodná na transnazálne živenie priamo do duodena  
alebo jejuna.

● Určená na strednodobé živenie pacientov (≤ 6 týždňov).

● Ľahko sa zavádza a prináša maximálny komfort pre pacienta.

● Dostupná v 2 variantoch priesvitu.

kód ZP: P76735
REF: 594824

kód ZP: P76735
REF: 594825

výborná viditeľnosť 
tri Rtg kontrastné prúžky 

Lubrikovaný  
vodiaci drôt

dĺžka sondy 145  cm komfort pre pacienta
Poddajný a k pokožke
šetrný PUR materiál
 

dlhodobá
skladovateľnosť
Doba exspirácie
60 mesiacov

Presnosť pri zavedení
Značky po 1 cm,
číslovanie po 2  cm
 

ENFit™
Bezpečnosť

a konektivita
S konektorom

ENFit™
 optimálna fixácia

sondy 
Patentovaná špirála
Bengmark® s 2,5
slučkami s priemerom  
cca 3  cm a dĺžkou 23  cm

Jednoduché zavedenie 
guľôčkové zakončenie
pokryté vrstvou
Hydromer®

Indikácie sondy Flocare® Bengmark®NI

táto sonda je indikovaná pacientom s funkčným 
intestinálnym traktom s oslabenou motilitou žalúdka 
a/alebo zvýšeným rizikom aspirácie (napr. v ranom 
pooperačnom období).

Indikácie pre postpylorickú sondovú výživu: 

• Chirurgickí pacienti
• Pacienti s popáleninami
•  Pacienti so zvýšeným rizikom aspirácie,  

refluxu a/alebo vracania
• Pacienti s obmedzenou motilitou žalúdka
• Pacienti s akútnou pankreatitídou
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Flocare® Bengmark® NI tube (Ch8-145 cm)
Sonda výživová nazointestinálna

Flocare® Bengmark® NI tube (Ch10-145 cm)
Sonda výživová nazointestinálna



Informácie z návodu na použitie
S 
o 
N
d 
Y

1	  Vodiaci drôt celkom zasuňte do sondy a uistite sa, že je pevne uchytený ku konektoru (obr. 1). Informujte pacienta o postupe zavedenia.

	 	Pacienta umiestnite do pohodlnej polohy posediačky alebo pololežiačky. Pre stanovenie dĺžky sondy Bengmark®, ktorá má byť zavedená, 

zmerajte vzdialenosť od špičky nosa (a) k uchu (B) a následne k mečovitému výbežku hrudnej kosti (C) – (obr. 2).  

Sondu v tomto bode označte. Potom urobte dve ďalšie značky 25  cm a 50  cm za prvou značkou.

	 	koniec sondy navlhčite vodou pre ľahšiu intubáciu (obr. 3).

	 	Určite si vhodnú nosnú dierku a sondu zasuňte cez spodnú časť nosnej dierky (obr. 4). V okamžiku, kedy sonda dosiahne oblasť krku, 

predkloňte hlavu pacienta a požiadajte ho, aby prehĺtal tak často, ako je to možné. Sondu tlačte jemne dopredu, nie silou.  

Vyvarujte sa nechcenému zasunutiu sondy do trachey! Pokračujte, pokiaľ sa nedostanete k prvej vopred vyznačenej značke.  

Pozor! V tejto fáze nespájajte nazointestinálnu sondu Bengmark® s vyživovacím setom (obr. 5).  

Predtým než sondou prejde akákoľvek tekutina, je treba overiť jej správne umiestnenie.

	 	Po kontrole umiestnenia sondy (obr. 6, 7, 8) aplikujte najmenej 20-50  ml vody (obr. 9).

	 	Vytiahnite ± 25  cm vodiaceho drôtu zo sondy (obr. 10). Potom pokračujte v zavádzaní sondy, kým nedosiahnete druhú značku (obr. 11). 

teraz vytiahnite celý vodiaci drôt.

	 	Sondu ešte nepripevňujte k nosu, dočasne použite na fixáciu ucho.

	 	V priebehu 8-12 hodín motilita žalúdka posunie sondu cez pylorus (obr. 12). Zafixujte sondu len čo sa tretia značka sondy ukáže  

pri pacientovom nose (obr. 13).

	 	Pred podaním akejkoľvek enterálnej výživy overte správne umiestenie sondy prostredníctvom Rtg (obr. 14).

•  Podaním nápoja či jedla môžete pozitívne stimulovať pohyb sondy. 
V prípade potreby (napr. u pediatrických pacientov), je možné 
dĺžku sondy skrátiť a nasunúť nový FlocaretM konektor s rovnakým 
Charriére.

•  Polohu sondy kontrolujte vždy pri výmene výživy, vždy v prípade 
pochybností o správnom umiestnení sondy a najmenej 3x denne 
(obr. 6, 7, 8).

•  Sondu preplachujte 20-50  ml vody (obr. 15) pred a po podaní 
výživy alebo liekov a najmenej každých 8 hodín, aby ste predišli 
upchatiu sondy.

•  Odporúča sa zaviesť novú sondu Flocare® Bengmark® každých 
6-8 týždňov (obr. 16).

•  Pri aplikácii výživy do čreva sa odporúča vždy používať enterálnu 
pumpu, aby bolo možné kontrolovať prietok.

•  V prípade zachovanej motility žalúdka je možné sondu umiestniť 
i do žalúdka (preštudujte si príslušné pokyny na použitie), špirála 
Bengmark® podporuje spontánnu pasáž potravy cez pylorus 
v rozpätí 8–12 hodín.

•  Pokiaľ je u daného pacienta výrazne obmedzená alebo žiadna 
žalúdočná motilita, sondu je možné presunúť cez pylorus ďalej 
pomocou alternatívnej techniky, napr. s využitím endoskopie alebo 
fluoroskopie. alternatívne je možné žalúdočnú motilitu zlepšiť 
prostredníctvom medikácie.

•  Sondu Flocare® Bengmark® je možné vyňať jemným vytiahnutím 
z pacientovho nosa. Vyňatie sondy je treba vždy vykonať pod 
lekárskym dohľadom.
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Pred použitím tejto zdravotníckej pomôcky je nutné prečítať celý návod na použitie.



Flocare® PEG súpravy

Náhradné PEg konektory dostupné ako samostatné diely (pozrite str. 18): 
Flocare® PEg connector (CH 10 / CH 14 / CH 18)

 

ENFit™
Mimoriadna
bezpečnosť 
Modrá fixačná
svorka a konektor  
ENFit™

komfort pre pacienta
Veľmi trvanlivý, poddajný 
a k pokožke šetrný 
materiál.

výborná viditeľnosť 
tri Rtg kontrastné prúžky

Presnosť pri zavedení
Značky po 1  cm,

číslovanie po 2  cm

kvapkovitý tvar silikónového
vonkajšieho kotúča

dlhodobá
skladovateľnosť
Doba exspirácie

60 mesiacov

1













Flocare® PEG Set (Ch10)   
Súprava pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu

Flocare® PEG Set (Ch14) 
Súprava pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu

Flocare® PEG Set (Ch18) 
Súprava pre perkutánnu endoskopickú gastrostómiu

kód ZP: P76734
REF: 594820

kód ZP: P76734
REF: 594821

kód ZP: P76734
REF: 594822

Súčasti súpravy: 

1  transparentná PUR sonda s dĺžkou 40  cm, 
vnútorný silikónový fixačný disk

   Vonkajší silikónový kotúč pre maximálne pohodlie 
pacienta

  Modrá fixačná svorka sondy

  Skalpel

  Zavádzacia ihla s trokárom

   Drôt s očkom na pohodlné a bezpečné napojenie 
na slučku sondy

  ENFittM konektor na podávanie výživy

  Rýchlo uvoľniteľná svorka
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Jednoduché
zavedenie
Zakončenie
pokryté vrstvou
Hydromer®

●   Súprava Flocare® PEg pre perkutánnu endoskopickú 
gastrostómiu (PEg) je určená na zavedenie pomocou techniky 
„pull“, pri súčasnej endoskopickej kontrole.

●  Zavedenie sondy PEg je indikované pri dlhodobom podávaní 
výživy pomocou sondy a pri žalúdočnej dekompresii.

● Dĺžka sondy 40  cm, dostupná vo verziách CH 10, CH 14  
 a CH 18.

● Súpravu CH 18 je možné využiť tiež na zavedenie PEg/ J.
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●   Polyuretánová modrá sonda CH 9 s dĺžkou 105  cm, určená  
na endoskopické umiestnenie do jejuna cez sondu PEg CH 18.

●   S vodiacim drôtom, patentovanou Bengmark® špirálou  
a anténnym zakončením sondy.

●   S konektorom ENFittM.

●   SONDa PEg/J je určená na dlhodobé živenie do jejuna.

●   Výhoda použitia PEg/J sondy je predovšetkým v diskrétnom 
umiestnení pod odevom pacienta a vyhnutiu sa podráždeniu  
pokožky v okolí nosa.

Flocare® Bengmark® PEG/J for use with Flocare® PEG CH 18 (Ch9-105 cm)
Sonda výživová jejunálna na použitie s Flocare® PEG CH18

kód ZP: P76737
REF: 594823

Lubrikovaný  
vodiaci drôt

Plne rádiokontrastný
Modrá jejunálna sonda

dlhodobá
skladovateľnosť
Doba exspirácie
60 mesiacov

ENFit™
Bezpečnosť

a konektivita
S konektorom

ENFit™
 optimálna fixácia sondy 

Patentovaná špirála
Bengmark® s 2,5
slučkami s priemerom  
cca 3  cm a dĺžkou 23  cm 

Ľahké zavedenie 
Zakončenie sondy
pokryté vrstvou
Hydromer®

Značenie dĺžky sondy 
každých 10  cm dĺžky

Čierna štvorcová značka 
Označuje miesto stočenia
špirály po vyňatí vodiaceho drôtu

Flocare® PEG/J sonda

Časti sondy:

Sonda (a), anténne zakončenie s dvoma bočnými otvormi (B), prelubrikovaný kovový  vodiaci drôt, čiastočne 
zasunutý do  sondy (C) ENFittM konektor: fialová (D) a  tyrkysová (E) časť umožňujú spojenie jejunálnej sondy 
s y-konektorom. gastrické ústie y konektora (F) je vybavené lievikovitým konektorom, ktorý umožňuje spojenie 
stupňovitého konektora s drenážnym vakom. Jejunálne ústie y-konektora (g) je zostavené a pripojené k jejunálnej 
sonde y-konektora (červený): umožňuje dekompresiu žalúdka (aspiráciu žalúdočného obsahu) a zároveň živenie 
do tenkého čreva. y-konektor zahrňuje vnútorný neoddeliteľný krúžok (H) pre pripojenie k súprave PEg, a ďalej 
samostatný – oddeliteľný, červený krúžok – matičku (I) pre pevnú fixáciu spojenia s PEg. tyrkysový krúžok (J) 
v hornej časti y-konektora umožňuje spojenie s jejunálnou sondou. Náhradné konektory pre fixáciu po umiestnení 
sondy do jejuna: transparentná (k) a tyrkysová časť (l)
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Enterálna pumpa
Flocare® Infinity™

16  |  aplikačné pomôcky > Ostatné

PoMÔCkY NA APLIkÁCIu
ENtERálNEJ VýŽIVy

ostatné pomôcky
a príslušenstvo

• malá, kompaktná, praktická

• spoľahlivé, bezpečné a jednoduché použitie

• výdrž batérie 24 hodín

• ľahko umývateľná i pod tečúcou vodou

• zákaznícka podpora (pravidelné technické kontroly a servis)

• zdravotnícka pomôcka



Enterálna pumpa Flocare® Infinity™ P
o
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Y

kompaktná a ľahká
Rozmery 14 x 9,5 x 3,5 cm,

hmotnosť 392 g

Jednoduché
a intuitívne ovládanie

Presnosť prietoku
s odchýlkou max. ± 5 %
Pri použití súpravy Flocare®
Pack Set/Pack Mobile Set

detekcia
vzduchových bublín Funguje

v akejkoľvek pozícii
(je možné ju otáčať o 360°)

S prehľadným,
podsvieteným  
LCd displejom

Jednoduché
použitie

Praktická
a užívateľsky

príjemná

Zákaznícka podpora 
Pravidelné Btk  
(bezpečnostno-technická kontrola)  
i zabezpečenie servisu 

Anti-free flow
mechanizmus

ochrana proti
prúdu vody IPX 5
Pre ľahké čistenie  
aj pod tečúcou vodou

24-hodinová prevádzka
na batérie
Doba dobíjania 6 hodín

Flocare® Infinity® Enteral Feeding Pump
Pumpa výživová enterálna

Pumpa je určená na aplikáciu enterálnej výživy
iba prostredníctvom týchto aplikačných súprav:

kód ZP: P85008
REF: 35676

●  Flocare® InfinitytM Pack 
Mobile Set W/O MP 
(REF: 586484) 
kód ZP: P96624
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●  Flocare® InfinitytM 

Pack Set (REF: 586 514) 
kód ZP: P96623



Prehľad konektorov a adaptérov

●   Náhradné konektory pre aplikáciu výživy do PEg s ENFit™ konektorom. kompatibilné s Nutricia Flocare ENFit™ enterálnou striekačkou 
i výživovými súpravami.

Nutricia Flocare® PEG konektory

Prechodné konektory
●   Prechodné konektory Nutricia Flocare® zaisťujú kompatibilitu systému ENFit™ s ostatnými systémami enterálnej výživy

transition Step Connector  
to Funnel tube 
Prechodný stupňovitý konektor

REF: 589828 ● Balenie 30  ks (6 × 5  ks)

transition Connector to oral/Luer  
Syringe
Prechodný konektor na striekačku  
oral/Luer

REF: 589738 ● Balenie 30  ks (6 × 5  ks)

transition Connector to reversed  
Luer Medport 
Prechodný konektor na sondu Luer

REF: 589733 ● Balenie 30  ks (6 × 5  ks)

transition Connector to Female  
Luer Syringe 
Prechodný konektor na set Luer

REF: 589735 ● Balenie 30 ks (6 × 5 ks)

Flocare® PEG Connector
 CH14

Flocare® PEG Connector
 CH18 

kód ZP: P98780
REF: 591395

kód ZP: P98780
REF: 591396

●  adaptér na hrdlo vaku umožňuje natiahnutie bolusovej dávky enterálnej výživy priamo z vaku do striekačky ENFit ™.                 

Bolusový adaptér na striekačku ENFit ™ 

kód ZP: P98779
REF: 589 740

Flocare® Bolus Adaptor
Flocare® Bolusový adaptér  
na striekačku

●  Balenie 1 ks

●   adaptér je určený na podanie sondovej enterálnej výživy z fliaš s hrdlom Ø 40 mm a Ø 26 mm. Je kompatibilný s fľašami  prípravku 
Infatrini 125 ml, Infatrini Peptisorb 200 ml a Nutrini 200 ml.

univerzálny adaptér na fľašu

REF: 570 063
Flocare® universal Adapter 
Cross design 
Flocare® univerzálny  
adaptér na fľašu

●  Balenie 1 ks

●  Balenie 1 ks

●  Balenie 1 ks
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Flocare® PEG Connector
 CH10 

kód ZP: P98780
REF: 591397 ●  Balenie 1 ks

Zdravotnícke pomôcky



Prehľad produktov

Nutricia Flocare® sonda PEG/J

Nutricia Flocare® sondy

Nutricia ENFit® enterálna striekačka

Nutricia Flocare® enterálna pumpa

Nutricia Flocare® sondy Bengmark®

Nutricia Flocare® výživové súpravy

Nutricia Flocare® PEG sety

Názov produktu BalenierEF kódkód ZP

1  ksFlocare® Bengmark® PEg/J for use with Flocare®  
PEg CH 18 (Ch9-105 cm)

594 823P76737

1  ksFlocare® PUR tube (Ch8-110 cm) 594569P22157

D-3NtERaltM Enteral Syringe 60 ml Single Use ENFit® 1  ks624023P1074a

1  ksFlocare® Infinity® Enteral Feeding Pump 35676P85008

1  ks

1  ks

Flocare® Bengmark® NI tube (Ch8-145 cm) 

Flocare® Bengmark® NI tube (Ch10-145 cm) 

594 824

594 825

P76735

P76735

obrázok produktu

1  ks

1  ks

1  ks

1  ks

1  ks

1  ks

1  ks

1  ks

1  ks

Flocare® gravity Bottle Set 

Flocare® PEg Set (Ch10) 

Flocare® gravity Pack Set

Flocare® PEg Set (Ch14) 

Flocare® 800 Bottle Set 

Flocare® PEg Set (Ch18) 

Flocare® 800 Pack Set 

Flocare® Infinity Pack Set 

Flocare® Infinity Pack Mobile Set W/O MP 

590 070

594 820

586 460

594 821

590 082

594 822

586 512

586 514

586 484

P96622

P76734

P96621

P76734

P96620

P76734

P96619

P96623

P96624

P
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distribúcia: Danone s.r.o., Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Infolinka: 0800 444 006 
www.e.nutricia.sk

Zdravotnícke pomôcky a aplikačný materiál sú určené na podanie enterálnej výživy. 

Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov  
ani širokú verejnosť. 
Starostlivo si prečítajte návody zdravotníckych pomôcok na www.e.nutricia.sk

www.e.nutricia.sk


