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Prípravok Nutrison Advanced Peptisorb je potravina na osobitné lekárske účely na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením. Flocare® Bengmark® Tube je zdravotnícka pomôcka určená na podanie 
enterálnej výživy. Používajte pod lekárskym dohľadom. Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť. Viac informácií nájdete na obale výrobku.

ÚDAje PRe oBjeDNANie:
Nutrison Advanced Peptisorb 8x1000 ml

Flocare® Bengmark® Tube CH10-145 cm ENFit™

Flocare® Bengmark® Tube CH8-145 cm ENFit™

D 0793

P 76735

P 76735

eAN

8 712 400 156 875

8 716 900 567 032

8 716 900 567 018

KóD DieTeTicKej 
PoTRAviNy/ KóD 
zDRAvoTNícKej 
PomôcKy KoRP. KóD

656 878

594 825

594 824

NuTRisoN
ADVANCED PEPTISORB
OLIGOMéRNA SONDOVá VýžIVA 
PRE PACIENTOV S VážNOU 
PORUCHOU TRáVENIA ALEBO 
ABSORPCIE:

výživA 

Do jejuNA

•  s deficitom produkcie pankreatických enzýmov 
(pankreatitída, rakovina pankreasu, cystická fibróza, resekcia 
pankreasu)

•  so zápalovým ochorením čriev 
(radiačná enteritída, IBD)

•  s intoleranciou polymérnej výživy

Peptidová sondová výživa na báze 
hydrolyzátu srvátkovej bielkoviny, 
s nízkym obsahom tukov, s obsahom 
MCT. Bez vlákniny.

na
 10

00  ml

Proteínkcal

1000 40 g

Dlhá 
NAzojejuNálNA 
soNDA

Bengmark® TuBe

zAveDeNie Aj Bez eNDosKoPu

Dlhá 
NAzojejuNálNA 
soNDA
zAveDeNie Aj Bez eNDosKoPu

DĹžKA
145 cm



sPoNTáNNA 
migRáciA

BezPečNá 
FixáciA v 
jejuNe

obmedzenie 
dislokácie

Flocare® Bengmark®

umožňuje spontánnu 
pasáž sondy zo žalúdka 
hlboko do jejuna. 

soNDA NieleN PRe PAcieNTov s PANKReATiTíDou

Po fáze zavedenia je sonda 
Flocare® Bengmark® 
zafixovaná v postpylorickej 
pozícii vďaka špirálovému 
zakončeniu.6

PATeNTovANá 
BeNgmARK šPiRálA

moTiliTA žAlÚDKA

Viac ako 80 % úspešnosť 
zavedenia1 

zachovanie kontinuity 
v podávaní enterálnej výživy

uľAhčiTe seBe Aj 
PAcieNTom zAveDeNie 
NAzojejuNálNej soNDy

Sonda Flocare® Bengmark® je indikovaná pacientom s funkčným intestinálym traktom vyžadujúcim postpylorické 
vyživovanie. Vhodná najmä na krátkodobé vyživovanie do jejuna, napr. u pacientov:1, 4, 5

* Sondu může zavést i lékař, např. pomocí postupného 
posouvání sondy s vodičem do duodena 

Šetrnejší spôsob 
zavedenia pre 
pacienta1

Vhodná aj pre 
pacientov s vysokým 
vzrastom

ľahké zavedenie 
Guličkové zakončenie 
pokryté vrstvou  
Hydromer®

Bezpečnosť a 
konektivita 

 S konektorom 
ENFit™

výborná viditeľnosť  
Tri RTD kontrastné prúžky

priľne k sliznici 
jejuna 

8-12 hodín

Dĺžka sondy 
145 cm

Doba zavedenia 
až 8 týždňov

so zavádzačom

• s pankreatitídou
•  so zvýšeným rizikom aspirácie, refluxu a zvracania 

(napr. respiračné zlyhanie, pneumónia)
•  chirurgickým pacientom v ranom pooperačnom období 

(brušná chirurgia, operácia mozgu, oro-faryngeálna chirurgia)
•  s intoleranciou výživy do žalúdka 

(problémy s pasážou potravy zo žalúdka v dôsledku zápalu, atónia žalúdka, gastroparézy)

spoločnosť Nutricia používa výhradne materiály 
bezpečné a komfortné pre pacientov. Bez obsahu 
škodlivých ftalátov  DehP.

Šetrenie času 
a nákladov za 
endoskopický 
výkon1,3

Postpylorická 
pozícia

Flocare® Bengmark® je špeciálna dlhá nazojejunálna sonda, u ktorej nebudete potrebovať endoskop. Ak má pacient 
zachovanú motilitu žalúdka, je možné sondu zaviesť metódou spontánnej migrácie sondy. Sondu možno zaviesť taktiež 
metódou zavedenia naslepo, poprípade inými metódami bežne využívanými v klinickej praxi.2


