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FLOCARE® BENGMARK® PEG/J for use with FLOCARE® PEG CH 18
BE-NL • BENGMARK® PEG/J voor gebruik met de FLOCARE® PEG CH 18 
Dit is een medisch hulpmiddel. Bevat losse onderdelen die gevaar kunnen opleveren voor kleine kinderen / DEHP-vrij / Latex-vrij 
DE-CH-AT-LU • BENGMARK® PEG/J zur Verwendung mit FLOCARE® PEG CH 18 
Medizinprodukt. Enthält lose Teile, die für kleine Kinder gefährlich sein können / DEHP-frei / Latex-frei 
DK • BENGMARK® PEG/J for use with FLOCARE® PEG CH 18 
Dette er et medicinsk udstyr. Indeholder løse dele, som kan vare farlige for små børn / DEHP-fri / Latex-fri.
ES • BENGMARK® PEG/J para su uso con FLOCARE® PEG CH 18 
Este es un producto sanitario. Contiene componentes sueltos que pueden ser peligrosos para los niños / Sin DEHP / Sin látex. 
FR-BE-CH-LU • BENGMARK® GPE/J pour GPE FLOCARE® CH 18 
Ceci est un dispositif medical. Contient des pièces détachées pouvant être dangereuses pour les jeunes enfants / Sans DEHP / Sans 
Latex. 
GR • BENGMARK® PEG/J for use with FLOCARE® PEG CH 18 
!"#$%&'(& )&( &('"*'%+,*-*)&$. /0/$%0.. !%"&1+%& %-%23%"( $*445'&( 6*0 46*"%7 ,( %7,(& %6&$7,80,( )&( 4&$"5 6(&8&5 / E-%23%"* 
DEHP/E-%23%"* Latex.
IT-CH • SONDA BENGMARK® PEG/J 
Questo è un dispositivo medico. Contiene parti sciolte che potrebbero essere pericolose per i bambini / Privo di ftalati / Privo di lattice 
NO • BENGMARK® PEG/J til bruk med FLOCARE® PEG CH 18 
Dette er et medisinsk utstyr. Oppbevares rent og tørt / Inneholder løse deler som kan være farlige for små barn / DEHP-fri / Lateksfri.
PT • BENGMARK® PEG/J para utilizar com FLOCARE® PEG CH 18 
Este é um dispositivo médico. Contém partes soltas que podem ser perigosas para crianças / Sem DEHP / Sem látex. 
SE • BENGMARK® PEG/J att använda med FLOCARE® PEG CH 18 
Detta är en medicinsk utrustning. Innehåller lösa delar som kan vara farliga för små barn / Ftalatfri / Latexfri.
CZ • BENGMARK® PEG/J - PG LOCK KOMPATIBILNÍ (JEJUNÁLNÍ V!"IVOVÁ SONDA pro pou#ití s FLOCARE® PEG CH 18) 
Jedná se o zdravotnick9 prost:edek. Upozorn;ní: obsahuje malé <ásti, které mohou b9t nebezpe<n; pro malé d;ti. /  Bez ftalát=. / Bez 
latexu.
EE • BENGMARK® PEG/J for use with FLOCARE® PEG CH 18 
See on meditsiiniseade. Sisaldab väikesi detaile, mis võivad olla ohtlikud väikelastele / DEHP vaba / Lateksi vaba.
HU • BENGMARK® PEG/jejunális táplálószonda a FLOCARE® PEG CH 18 -hoz 
Ez egy gyógyászati segédeszköz. Apró alkatrészeket tartalmaz / Fulladás veszélye miatt kisgyermekek csak feln>tt felügyelete mellett 
használják / DEHP mentes / Latex mentes.
HR • BENGMARK® PEG/J koji se koristiti s FLOCARE® PEG CH 18 
Medicinski proizvod. Sadr?i dijelove koji mogu biti opasni za malu djecu / Ne sadr?i DEHP / Ne sadr?i lateks.
PL • BENGMARK® PEG/J do u$ycia z zestawem FLOCARE® PEG CH 18 
Wyrób medyczny / Zawiera cz@Aci luzem, które mogB stanowiC zagroDenie dla maEych dzieci / Nie zawiera DEHP / Nie zawiera lateksu.
TR • PEG CH 18 ile kullanıma uygun BENGMARK® PEG/J 
Tıbbi cihazdır. Küçük çocuklar için tehlikeli olabilecek küçük parçalar içerir / DEHP içermez / Lateks içermez. 
UK-IE-AU-NZ • BENGMARK® PEG/J for use with FLOCARE® PEG CH 18 
This is a medical device. Contains loose parts which may be dangerous to young children / DEHP-free / Latex-free

Manufacturer: Nutricia Medical Devices BV, Taurusavenue 167, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands
Production location: Nutricia Pharmaceutical Wuxi Co., Ltd., No. 17 Xinming Road, Wuxi High-tech Development Zone, P.R. China
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BE-NL N.V. Nutricia België, Werkhuizenkaai 160 – 1000 Brussel, België.
  Nutricia Nederland B.V., Antwoordnummer 10230, 2700 VB Zoetermeer-NL,  

Nutricia Medische Voedingsservice: 0800-022 33 22 (gratis).

CZ  Kontakt pro !R: Nutricia a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 – Chodov,  
infolinka: 800 110 001.

DE-CH-AT-LU Nutricia GmbH, D-91015 ERLANGEN, DEUTSCHLAND
 Nutricia GmbH, A-1120 WIEN, ÖSTERREICH
 Nutricia SA, CH-1564 DOMDIDIER, SCHWEIZ
 Careline für D-A-CH: 00800 - 688 742 42

DK Nutricia A/S, Rørmosevej 2A, 3450 ALLERØD

ES  Nutricia SRL, C/ Torrelaguna 77, 6ª plta. CP 28043, Madrid, España.  
Teléfono de atención al cliente: (+34) 900 211 088. www.nutricia.es.

FR-BE-CH-LU NUTRICIA Nutrition Clinique, 150 Bd Victor Hugo, 
 93406 Saint-Ouen Cedex, www.nutricia.fr
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POPIS PRODUKTU

Flocare® Bengmark® PEG/J je jejunální v=>ivová sonda, která se pou>ívá se soupravou Flocare PEG CH 18. V=>iva/
medikace m?>e b=t podána za pou>ití ENFit aplika@ního setu.

Materiál sondy:  modr= nepr?svitn= polyuretan (A)
VnAjBí pr?mAr:   CH 9
Délka:   105 cm
Cpi@ka (zakon@ení sondy):  „anténní“ zakon@ení se dvAma bo@ními otvory (B). Bengmark®-fixa@ní spirála 

(patentovaná): 2,5x smy@ka o pr?mAru zhruba 3 cm, o délce zhruba 23 cm 
vDnata>eném stavu. Tato spirála je vDokam>iku zavádAní nata>ena pomocí 
vodícího drátu. Po vyta>ení vodícího drátu se sto@í a zajistí pevnou a Betrnou 
fixaci sondy vDtenkém stEevA.

   !erná @tvercová zna@ka na sondA cca 25 cm od Bpi@ky zna@í místo sto@ení 
spirály po vyta>ení vodícího drátu.

Vodící drát:  prelubrikovan= kovov= drát, @ástA@nA zasunut= do sondy (C).
ENFit konektor:   skládá se zDfialové (D) a tyrkysové (E) @ásti, umo>Fuje spojení jejunální sondy 

sDY konektorem.
Y-konektor (@erven=):   umo>Fuje dekompresi >aludku (aspiraci >alude@ního obsahu)a zároveF >ivení 

do tenkého stEeva. Gastrické ústí (F) je vybaveno trycht=Eovit=m konektorem, 
kter= umo>Fuje spojení stupFovitého konektoru sDdrená>ním vakem. Jejunální 
ústí (G) je sestavené a pEipojené kDjejunální sondA. Y – konektor zahrnuje 
vnitEní, neoddAliteln= krou>ek (H) pro pEipojení kDsadA PEG, a dále samostatn= 
– oddAliteln=, @erven= krou>ek - mati@ku (I) pro pevnou fixaci spojení sDPEG. 
Tyrkysov= krou>ek (J) na horní @ásti Y-konektoru umo>Fuje spojení sDjejunální 
sondou.

Náhradní konektor:  pro zajiBtAní optimální fixace po umístAní sondy do jejuna; sestává zDbílé 
transparentní (K) a tyrkysové (L) @ásti, které jsou oddAlitelné.

Zna@ení délky sondy:   zna@ka ka>d=ch 10 cm délky.

INDIKACE

Flocare® Bengmark® PEG/J CH 9 vD kombinaci sD Flocare® PEG CH18 je vhodn= pro ty pacienty, jejich> stav 
vy>aduje >ivení pEímo do tenkého stEeva nebo duodena gastrostomickou cestou – pEes jejunální sondu, sDmo>ností 
sou@asné dekomprese >alude@ního obsahu.

Indikace pro postpylorické sondové >ivení:
• chirurgi@tí pacienti
• pacienti sDpopáleninami
• pacienti se zv=Ben=m rizikem aspirace, refluxu nebo zvracení (v @asné poopera@ní pé@i)
• pacienti se sní>enou motilitou >aludku
• pacienti sDakutní pankreatitidou

Tato skupina pacient? má funk@ní gastrointestinální trakt, ale je pro ni také typická sní>ená motilita >aludku a/
nebo zv=Bené riziko aspirace, pEíklad – pacienti >ivení vDrané poopera@ní fázi lé@ení. !asná poopera@ní enterální 
v=>iva sni>uje riziko atrofie tenkého stEeva a redukuje riziko ne>ádoucí bakteriální translokace.

CZ • JEJUNÁLNÍ V-"IVOVÁ SONDA PRO POU"ITÍ S PEG CH 18



KONTRAINDIKACE

Pro zavedení soupravy PEG:  - Vá>né poruchy krevní srá>livosti (e.g. hemofilie)
  - Vá>n= ascites (hydroperitoneum) a gastritis
  - Paralytick= ileus
  - Psychoza a anorexia nervosa
  - Akutní pankreatitida a akutní peritonitida
  - Nemo>nost zajistit kontakt >alude@ní a bEiBní stAny
  - Patologické zmAny >alude@ní stAny
  - Extenzivní infiltrace tumoru do oblasti punkce

Relativní kontraindikace vypl=vající zDcelkového stavu pacienta:
  - Ascités
  - Karcinóza peritonea
  - Cpatné hojení ran
  - Crohnova choroba (fistulující)
  - Stav po chirurgickém zákroku vDhorní @ásti gastrointestinálního traktu

Pro postpylorické podávání v=>ivy: - selhání stEevní absorpce
  - paralytick= ileus
  - náhlá pEíhoda bEiBní

DetailnAjBí informace naleznete vDNávodu kDpou>ití soupravy Flocare® PEG CH 18.

NÁVOD K!POU"ITÍ

Úprava Flocare® PEG CH18 pro umíst!ní Flocare® PEJ CH18
Po úvodním zavedení soupravy Flocare® PEG CH 18 a sDendoskopem stále zaveden=m do >aludku:
- UEíznAte sondu PEG u zna@ky 35 cm
- NavléknAte zevní desti@ku na sondu, sondu vDdesti@ce ale zatím nefixujte.
- Na sondu navléknAte uzavírací tla@ku (Quick release clamp)
- Zvlh@ete vnitEek sondy PEG pomocí injek@ní stEíka@ky pEibli>nA 10 ml vody.

A.  Endoskopické umíst!ní:
1. DrátAn= vodi@ zaveGte (velk=m otvorem sondové spojky) cel= do jejunální sondy. VytáhnAte asi 10 – 20 cm drátu 

ven a potom jej zasouvejte, dokud nedosáhne konce sondy. Dr>ák drátu(C) dobEe pEipevnAte k ENFit konektoru (D).
2. Nata>enou jejunální sondu navlh@ete, to usnadní její zavádAní.
3. Nata>en= konec jejunální sondy vsuFte „anténním“ zakon@ením (B) do sondy PEG CH 18, dokud jej nebude 

vidAt vD>aludku. Je-li to nutné, pEidejte do sondy PEG CH 18 dalBí vodu.
4. Uchopte „anténní“ zakon@ení PEJ sondy a pomocí endoskopu (obr.1) proveGte sondu pylorem. Zakon@ení 

sondy by mAlo b=t umístAno co nejdistálnAji vDtenkém stEevA, pEednostnA za Treitzovu Easu (obr.2).
5. Podr>te klíBHkami „anténní“ zakon@ení sondy na místA a pEitom vytahujte endoskop. (endoskop je mo>né 

vytáhnout pEibli>nA o 30 cm) (obr.3).
6. Zatímco je sonda stále dr>ena klíBHkami na místA, povytáhnAte zDní drátAn= vodi@ asi o 25 cm. Bengmark® 

fixa@ní spirála se nyní sto@í, aby zajistila pevnou a Betrnou fixaci sondy vDtenkém stEevA. SDklíBHkami stále na 
svém místA poposuFte modrou jejunální sondu smArem ze >aludku do tenkého stEeva.(obr.4).

7. Nyní kone@nA opatrnA vyjmAte endoskop, klíBHky a drátAn= vodi@. (obr.5).
8. OddAlte ENFit konektor od Y-konektoru tím, >e odBroubujete tyrkysov= krou>ek (mati@ku)(J) na horní @ásti 

Y-konektoru. (obr.6). 
9. OdBroubujte samostatn= @erven= krou>ek (I) zDY-konektoru a nasuFte ho pEes sondu PEG CH 18. (obr.7).



10. PEipojte Y-konektor kDsondA PEG CH 18 tím, >e nasunete @erven= spodní hrot Y-konektoru (H) pevnA do PEG 
sondy. Poté pEiBroubujte samostatn= @erven= krou>ek (I) nasunut= na PEG sondA kD Y-konektoru a tím 
zafixujete spojení Y-konektor – PEG sonda. (obr. 8).

11. OdEíznAte ENFit konektor od jejunální sondy (nad Y-konektorem) (obr.9). Pokud je to nutné, endoskopicky 
zkontrolujte polohu zakon@ení sondy, abyste vDtéto fázi zavádAní vylou@ili dislokaci sondy.

12. OdBroubujte tyrkysov= krou>ek (L) zD transparentní @ásti náhradního konektoru (K). NasuFte tento tyrkysov= 
krou>ek na modrou jejunální sondu. NasuFte a zafixujte jejunální sondu na kovov= hrot vDtransparentní @ásti 
náhradního konektoru. UjistAte, >e sonda je EádnA nasunuta na tento kovov= hrot. Spojte tyrkysovou  
a transparentní @ást náhradního konektoru – pEiBroubujte kD pr?hledné @ásti tyrkysov= krou>ek. Poté takto 
sestaven= konektor spojte - pEiBroubováním tyrkysové @ásti, sDY-konektorem (J).(obr.10 a obr. 11).

13. Sondu PEG upevnAte do zevní fixa@ní desti@ky. Modrou bezpe@nostní svorkou zajistAte správnou polohu vnAjBí 
fixa@ní desti@ky – tuto modrou bezpe@nostní spojku umístAte hned za za vnAjBí disk PEG.

14. Zkontrolujte funkci jejunální sondy tím, >e jí propláchnete pEibli>nA 20 ml vody. 
15. Správné umístAní jejunální sondy zkontrolujte rentgenologicky..

B. Rentgenologické umíst!ní::
ProveGte body 1-3 návodu uvedeného vD@ásti A (Endoskopické umístAní)
4.  Skiaskopicky zkontrolujte, zda se konec sondy nachází vD>aludku, pak jej nasmArujte kDpyloru. PovytáhnAte 

drátAn= vodi@ o pEibli>nA 2-3 cm, @ím> se konec sondy ohne. To usnadní hledání pyloru a pom?>e zasunutí 
konce sondy pylorem dále. Díky bezpe@nostnímu zakon@ení sondy Flocare® Bengmark® lze sD drátAn=m 
vodi@em manipulovat bez rizika, >e by drát pronikl stAnou sondy ven, co> by mohlo vést kDporanAní okolních 
tkání. Pr?nik do pyloru a pr?chod stEevem usnadFuje také pota>ení konce sondy pEípravkem Hydromer®. Po 
pEekonání pyloru by mAl b=t drátAn= vodi@ zasunut do své p?vodní polohy.

5. ZaveGte sondu Flocare® Bengmark® i sDdrátAn=m vodi@em co nejdále do tenkého stEeva, nejlépe za Treitzovu Easu.
6. Jakmile je sonda na svém místA, vytáhnAte drátAn= vodi@.
7. ProveGte body 8-15 návodu uvedeného vD@ásti A.

NÁSLEDNÁ PÉ.E

Zkontrolujte správnou pozici sondy, stav externího fixa@ního disku a celkov= stav PEG/J poka>dé, kdy> mAníte vak 
sD enterální v=>ivou a dále pak nejménA 3x dennA. Sondu pEed i po podávání v=>ivy (lék?) a dále nejménA 3x dennA 
propláchnAte 20-50 ml vody. Tím zabráníte jejímu ucpání (obr.13).

Sonda Flocare® PEJ je pou>itelná v=hradnA se sadou Flocare® PEG a proto je nutné, abyste se seznámili i sDNávodem 
kDpou>ití a následnou pé@í o Flocare® PEG. VDoblasti pé@e o PEG/J je ovBem jedna d?le>itá odliBnost! (viz. ní>e).

Podle PEG návodu je nutné: Ka>d= den uvolnit sondu zD vnAjBího fixa@ního disku, oto@it ji o 180° podél její osy  
a mírn=m tahem zah=bat se sondou nahoru a dolu ve stoma (min. 1,5 cm). V>dy vratit sondu do její p?vodní pozice a zafixovat.

Pokud je Flocare® PEG pou>it vD kombinaci sD Flocare® PEG/J je nutné sondou oto@it o 180° a poté znovu oto@it o 180° 
vDopa@ném smAru – vrátit sondu do p?vodné pozice pEed otá@ením. Tímto se pEedejde otá@ení jejunální sondy CH9 PEG/J, 
které m?>e vést kDnechtAné dislokaci PEG/J Bengmark® vinutí. V>dy umístAte a zafixujte sondu do p?vodní polohy! (obr.12)

- nepou/ívejte dezinfek0ní prost1edky jako Povidone-Iodine (PvP-I, nap1. Iso-Betadine, Braunol) 
a Octenidindihydrochlorid-Phenoxyethanol (nap1. Octenisept), jejich/ opakované pou/ití m2/e mít 
negativní vliv na fyzikální/mechnické vlastnosti sondy. Doporu0uje se pou/ívat dezinfek0ní 
prost1edky na bázi Polyhexanidu (nap1. Prontosan)



Pokyny k proplachování a pou/ití st1íka0ky
- k proplachování sondy pou/ívejte st1íka0ku o objemu > 20 ml a proplachování provád3jte v/dy 

1ízen3
- pro podávání lé0iv4ch p1ípravk2 pou/ívejte st1íka0ku o objemu odpovídajícímu podávané dávce 

lé0ivého p1ípravku a zajist3te 1ízené podávání lé0ivého p1ípravku
- nikdy nepou/ívejte nadm3rnou sílu. Pokud ucítíte odpor, proceduru zastavte a pora5te se 

s léka1em.

Doporu@ená doba pro v=mAnu jejunální sondy Flocare® Bengmark® PEG/J je ka>d=ch 6 t=dn?. OdstranAní a v=mAna sondy 
se m?>e liBit od doporu@ení v=robce – zale>í na odborném zhodnocení stavu sondy, >ivotnosti produktu i obtí>ích subjektivnA 
vníman=ch a popisovan=ch pacientem. V=>ivu v>dy podávejte za pomoci enterální pumpy, která umo>Fuje Eídit rychlost 
podávání. !asná poopera@ní v=>iva sni>uje riziko atrofie sliznice tenkého stEeva a sni>uje riziko bakteriální translokace.


