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SNAdNý ZPŮSoB  
jAk živit vAše 

PAcieNty

Používejte ucelený systém produktů  
Flocare® eNFit™ 



Proč komPletNí SyStém? 

uSNAdNěte Si Práci A mějte jiStotu, že je PAcieNt v BeZPečí. 
žádejte eNFit™ u veškerého aplikačního materiálu  
pro podávání enterální výživy.

BeZPečNější
eliminace možných selhání lidského faktoru
Používáním kompletního systému Flocare® ENFit™
eliminujete možnost chybného připojení.

rycHlejší
vzájemně kompatibilní
Používáním kompletního systému Flocare® ENFit™ 
aplikační materiál propojíte snadno a rychle.

SNAdNější 
Bez dodatečných konektorů
Systém Flocare® ENFit™ je vzájemně kompatibilní. Při používání kompletního 
systému Flocare® ENFit™ se vyhnete potížím spojeným s výběrem vhodných 
konektorů pro různé použití.

StANdArdiZovANý
Zaměřen na zvýšení bezpečnosti a kvality péče o pacienty
Používání bezpečnějších produktů a postupů je součástí akreditačních 
standardů ve zdravotnických zařízeních. 

Společnost Danone a. s. má zavedený a certifikovaný systém 
managementu kvality na zdravotnické prostředky podle mezinárodní 
normy EN ISo 13485:2016.



vysvětlivky:

Bez obsahu ftalátů a latexu

CE certifikace  
zdravotnického prostředku

Výměna nejpozději 
po 24 hodinách

Pro střednědobé živení 
po dobu nejdéle 6 týdnů

Pro dlouhodobé živení (předvídaná 
doba živení více než 2–3 týdny)

Pro enterální pumpu  
Flocare® Infinity™ 

Pro enterální pumpu  
Flocare® 800

Mezinárodní barevné kódování Charrière: 

transnasální sonda

Pro živení  
gravitačním spádem

Perkutánní sonda

Pro dětské pacienty

Živení do žaludku

Živení do jejuna

infinity

800
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• odolné a spolehlivé

• fialová barva pro optické odlišení

• komfortní materiály

• bez obsahu latexu a deHP

• se systémem konektorů eNFit™

6  |  aplikační sety

APlikAčNí SEty

Sety Flocare® jsou zdravotnické prostředky, které spolehlivě  
podávají enterální výživu Nutrison, Nutrini a  další. jsou  
moderní, praktické a vyrobené z materiálů šetrných ke zdraví  
i životnímu prostředí. identifikujete je mimo jiné díky fialovému  
odstínu hadiček.



kompatibilní s vaky:
Nutrison, Nutrini
kompatibilní s lahvemi 
optri bottle: Nutrison

GrAvitAčNí SEty
S 
e 
t 
y

dávkování s přehledem
transparentní kapací komůrka

(20 kapek = 1  ml)

Precizní dávkování
Snadno ovladatelný 
regulátor průtoku 

ENFit™
Bezpečnost a konektivita
S ENFit™ konektorem y medikační port

Snadný průtok výživy
Vnitřní průměr
hadičky – 3,9  mm

●  Spolehlivé gravitační sety pro podávání enterální výživy 
o délce 180  cm.

●  Vyrobené ze zdravotně nezávadných a komfortních 
materiálů bez obsahu latexu a DEHP. 

●   opatřené systémem konektorů ENFit™ pro vyšší stupeň 
ochrany zdraví pacienta. 

●  Dostupné v samostatných verzích pro vaky a pro lahve.

Flocare® Gravity Bottle Set    Gravitační set na láhev

Flocare® Gravity Pack Set    Gravitační set na vak

●  Podání výživy   
do sondy z lahví

● Pro hrdlo Ø 40 / 26  mm
● S medikačním portem

aPa: 3 386 381 
rEF: 590 070

kompatibilní
s lahvemi:
Nutrison 500  ml
Infatrini 125  ml
Infatrini Peptisorb 200  ml 

●  Podání výživy do sondy  
z vaků a lahví optri bottle

●  S medikačním portem

aPa: 3 386 399
rEF: 586 460

Fialová barva hadiček
Pro optické odlišení systému  
pro podávání enterální výživy 
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kompatibilní s vaky:
Nutrison, Nutrini
kompatibilní s lahvemi  
optri bottle: 
Nutrison

kompatibilní s vaky:
Nutrison, Nutrini
kompatibilní s lahvemi  
optri bottle: 
Nutrison

kompatibilní s vaky:
Nutrison, Nutrini
kompatibilní s lahvemi  
optri bottle: 
Nutrison
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Sety na pumpu Flocare® infinity™ 

dávkování s přehledem
transparentní kapací komůrka

(20 kapek = 1  ml)

Fialová barva hadiček
Pro optické odlišení systému  
pro podávání enterální výživy

ENFit™
Bezpečnost a konektivita
S ENFit™ konektorem 

třícestný volně otočný 
medikační port*

jedinečný dávkovací 
segment – kazeta
Pouze pro pumpy  
Flocare® Infinity

●  Spolehlivé moderní sety pro podávání enterální výživy 
pomocí pumpy Flocare® Infinity™. 

●    Vyrobené ze zdravotně nezávadných a komfortních 
materiálů bez obsahu latexu a DEHP. 

●  opatřeny systémem konektorů ENFit™ pro vyšší stupeň 
ochrany zdraví pacienta. 

●  Dostupné v běžné a mobilní variantě.

Flocare® infinity™ Pack Set    Set pro pumpu infinitytm na vak

Flocare® infinity™ Pack mobile Set   Set pro pumpu infinitytm na vak mobilní

Flocare® infinity™ Pack mobile Set W/o mP    Set pro pumpu infinitytm na vak mobilní  
bez portu pro podávání léků

*  Není u verze mobile W/o MP

aPa: 3 386 415 
rEF: 586 514

aPa: 3 403 988
rEF: 586 520

aPa: 3 386 407
rEF: 586 484

●  Podání výživy do sondy  
z vaků a lahví optri bottle

●  Délka setu 230  cm
●  S medikačním portem
●  Vhodné zejména  

pro pacienty na lůžku

●  Podání výživy do sondy  
z vaků a lahví optri bottle

●  Délka setu 158  cm
●  S medikačním portem
●  Vhodné zejména  

pro mobilní pacienty

●  Podání výživy do sondy  
z vaků a lahví optri bottle

●  Délka setu 158  cm
●  Bez medikačního portu
●  Vhodné zejména  

pro mobilní pacienty
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Sety na pumpu Flocare® 800
 

dávkování s přehledem
transparentní kapací komůrka
(20 kapek = 1  ml)

ENFit™
Bezpečnost a konektivita
S ENFit™ konektorem 

y medikační port
dávkovací segment
kompatibilní s pumpami 
Flocare® 800

●  Spolehlivé sety pro podávání enterální výživy pomocí 
pumpy Flocare® 800

●  Vyrobené ze zdravotně nezávadných a komfortních 
materiálů bez obsahu latexu a DEHP. 

●  opatřeny systémem konektorů ENFit™ pro vyšší stupeň 
ochrany zdraví pacienta. 

●  Dostupné v samostatných verzích pro vaky a pro lahve.

Flocare® 800 Pack Set    Set pro pumpu Flocare® 800 na vak

●  Podání výživy do sondy  
z vaků a lahví optri bottle

●  Délka setu 230  cm
●  S medikačním portem

aPa: 3 386 175
rEF: 586 512

kompatibilní s vaky:
Nutrison, Nutrini
kompatibilni s lahvemi
optri bottle:
Nutrison

Fialová barva hadiček
Pro optické odlišení systému  
pro podávání enterální výživy

Flocare® 800 Bottle Set    Set pro pumpu Flocare® 800 na láhev

●  Podání výživy do sondy 
z lahví

●  Délka setu 230  cm
●  S medikačním portem

aPa: 3 386 183 
rEF: 590 082

kompatibilní
s lahvemi:
Nutrison 500  ml
Infatrini 125  ml
Infatrini Peptisorb 200  ml 
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• odolný, komfortní a poddajný materiál

• zaoblené zakončení pro snadné zavádění

• bez obsahu latexu a deHP

• se systémem konektorů eNFit™

• dlouhodobá skladovatelnost

Sondy Flocare® jsou moderní a  spolehlivé zdravotnické 
prostředky pro podání enterální výživy, vyvinuté a vyráběné 
se zaměřením na komfort pacienta a usnadnění práce pro 
zdravotníky. jsou vyrobené z  materiálů šetrných ke  zdraví 
i životnímu prostředí. 
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Flocare® transnasální sondy

výborná viditelnost 
tři rtg
kontrastní proužky 

Snadná vizuální kontrola 
transparentní* materiál

 

komfort pro pacienta
Poddajný a k pokožce šetrný 
PUr materiál 
 

dlouhodobá
skladovatelnost
Doba exspirace
60 měsíců

Přesnost při zavádění
Značky po 1  cm, 
číslování po 2  cm 
 

ENFit™
Bezpečnost

a konektivita
S konektorem

ENFit™
 optimalizovaný průtok 

výživy 
Zaoblené otevřené 
zakončení* se dvěma 
postranními otvory

lubrikovaný vodící drát

●    Nasogastrická rtg kontrastní polyuretanová sonda  
s vodícím drátem a konektorem ENFittM 
pro optimální střednědobé živení do žaludku 
(≤ 6 týdnů).

●    Snadno se zavádí a přináší maximální 
komfort pro pacienta.

Flocare® Pur tube (ch8-110 cm)    Sonda Pur

Flocare® Pur tube (ch5-50 cm)   Sonda Pur

Flocare® PurSoFt tube with Guidewire (ch8-125 cm)   Sonda PurSoFt s vodícím drátem

●  Nasogastrická sonda
●  S otevřeným zakončením
●  Průsvit CH 8
●  Délka sondy 110  cm

●  Nasogastrická sonda
●  S otevřeným zakončením
●  Průsvit CH 5
●  Délka sondy 50  cm
●  Vhodná pro děti

●   Nasogastrická sonda
●  S uzavřeným zakončením
●  Průsvit CH 8
●  Délka sondy 125  cm

aPa: 3 286 987
rEF: 594 569

aPa: 3 286 979
rEF: 594 566

aPa: 3 286 961
rEF: 594 580

*Neplatí pro Flocare® PURSOFT Tube with Guidewire (Ch8-125 cm)
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Flocare® Bengmark® Ni sondy

●    Nasointestinální radiokontrastní polyuretanová sonda  
o délce 145  cm, s vodícím drátem a konektorem ENFittM. 

● Vhodná pro transnasální živení přímo do duodena nebo jejuna. 

●   Určená na střednědobé živení pacientů   
(≤ 6 týdnů).

●  Snadno se zavádí a přináší maximální 
komfort pro pacienta.

● Dostupná ve 2 variantách průsvitu. 

Flocare® Bengmark® Ni tube (ch8-145 cm) 
BeNGmArk® nasointestinální sonda

Flocare® Bengmark® Ni tube (ch10-145 cm)    
BeNGmArk® nasointestinální sonda

aPa: 3 404 002 
rEF: 594 824

aPa: 3 403 947
rEF: 594 825

výborná viditelnost 
tři rtg kontrastní proužky 

lubrikovaný  
vodící drát

délka sondy 145  cm komfort pro pacienta
Poddajný a k pokožce šetrný 
PUr materiál 
 

dlouhodobá
skladovatelnost
Doba exspirace
60 měsíců

Přesnost při zavádění
Značky po 1  cm, 
číslování po 2  cm 
 

ENFit™
Bezpečnost

a konektivita
S konektorem

ENFit™
 optimální fixace sondy 

Patentovaná spirála 
Bengmark® s 2,5 smyčkami 
o průměru cca 3  cm 
a délkou 23  cm 

Snadné zavádění 
kuličkové zakončení 
pokryto vrstvou 
Hydromer®

indikace sondy Flocare® Bengmark®

tato sonda je indikována pro pacienty s funkčním 
intestinálním traktem s oslabenou motilitou žaludku  
a/nebo zvýšeným rizikem aspirace 
(např. v raném pooperačním období). 

indikace pro postpylorickou sondovou výživu: 

• chirurgičtí pacienti 
• Pacienti s popáleninami 
• Pacienti se zvýšeným rizikem aspirace
    refluxu a/nebo zvracení
• Pacienti s omezenou motilitou žaludku
• Pacienti s akutní pankreatitidou
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informace z návodu k použití
S 
o 
N
d 
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1	 Vodicí drát zcela zasuňte do sondy a ujistěte se, že je pevně uchycený ke konektoru (obr. 1).

 Informujte pacienta o postupu zavedení. 

2 Pacienta umístěte do pohodlné polohy vsedě nebo pololeže. Pro stanovení délky sondy Bengmark®, která má být

 zavedena, změřte vzdálenost od špičky nosu (a) k uchu (B) a následně k mečovitému výběžku hrudní kosti (C) – (obr. 2). 

 Sondu v tomto bodě označte. Následně udělejte další dvě značky 25  cm a 50  cm za první značkou. 

3 konec sondy navlhčete vodou pro snadnější intubaci (obr. 3).

4  Určete si vhodnou nosní dírku a sondu zasuňte po spodní části nosní dírky (obr. 4). V okamžiku, kdy sonda dosáhne oblasti krku, 

předkloňte hlavu pacienta a požádejte jej, aby polykal tak často, jak je to možné. Sondu tlačte jemně dopředu, nikoliv silou. Vyvarujte 

se nechtěnému zasunutí sondy do trachey! Pokračujte, dokud se nedostanete k první předem vyznačené značce. Pozor! V této fázi 

nespojujte nasointestinální sondu Bengmark® s vyživovacím setem (obr. 5). 

 Předtím než sondou projde jakákoliv tekutina, je třeba ověřit správné umístění. 

5 Po kontrole umístění sondy (obr. 6, 7, 8) aplikujte nejméně 20–50  ml vody (obr. 9).

6 Vytáhněte ±25  cm vodicího drátu ze sondy (obr. 10). Potom pokračujte v zavádění sondy, dokud nedosáhnete druhé

 značky (obr. 11). Nyní vytáhněte celý vodicí drát.

7 Sondu ještě nepřipevňujte k nosu, dočasně použijte k fixaci ucho.

8 V průběhu 8–12 hodin motilita žaludku posune sondu přes pylorus (obr. 12).

 Zafixujte sondu, jakmile se třetí značka sondy nachází u pacientova nosu (obr. 13). 

9 Před podáním jakékoliv enterální výživy ověřte správné umístění sondy prostřednictvím rtg (obr. 14). 

•  Podáním nápoje či jídla můžete pozitivně stimulovat pohyb sondy. 
V případě potřeby (např. u pediatrických pacientů), lze délku sondy 
zkrátit a nasunout nový Flocare® konektor se stejným Charriére. 

•  Polohu sondy kontrolujte vždy při výměně výživy, vždy v případě 
pochybností o správném umístění sondy  
a nejméně 3× denně (obr. 6, 7, 8).

•   Sondu proplachujte 20–50  ml vody (obr. 15) před  
a po podání výživy nebo léků a nejméně každých 8 hodin, abyste 
předešli ucpání sondy. 

•  Doporučuje se zavést novou sondu Flocare® Bengmark® každých 
6–8 týdnů (obr. 16).

•   Při aplikaci výživy do střeva se doporučuje vždy používat enterální 
pumpu, aby bylo možné kontrolovat průtok. 

•  V případě zachované motility žaludku je možné sondu umístit 
i do žaludku (prostudujte si příslušné pokyny  
k použití), spirála Bengmark® podporuje spontánní pasáž potravy 
přes pylorus v rozpětí 8–12 hodin.

•   Pokud je u daného pacienta výrazně omezená nebo žádná 
žaludeční motilita, sondu je možné přesunout přes pylorus dále 
pomocí alternativní techniky, např. s využitím endoskopie nebo 
fluoroskopie. alternativně je možné žaludeční motilitu zlepšit 
prostřednictvím medikace.

•  Sondu Flocare® Bengmark® je možné vyjmout jemným vytažením 
sondy z pacientova nosu. Vyjmutí sondy  
je třeba vždy provádět pod lékařským dohledem. 

Před použitím tohoto zdravotnického prostředku je nutné přečíst celý návod k použití.
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Flocare® PeG sety

●  Souprava Flocare® PEg pro perkutánní endoskopickou 
gastrostomii (PEg) je určena pro zavedení pomocí techniky „pull“, 
při současné endoskopické kontrole. 

●  Zavedení sondy PEg je indikováno  
při dlouhodobém podávání výživy pomocí  
sondy a při žaludeční dekompresi. 

●  Délka sondy 40  cm, dostupná ve verzích 
CH 10, CH 14 a CH 18. 

●  Sondu CH 18 je možno využít také pro zavedení PEg/J.

Náhradní PEg konektory dostupné jako samostatné díly 
(viz str. 18): Flocare® PEg connector (Ch10), (Ch14), (Ch18)

ENFit™
mimořádná  
bezpečnost 
Modrá fixační
svorka 
a konektor  
ENFit™

Snadné zavádění
Zakončení 
pokryto vrstvou 
Hydromer®

komfort pro pacienta
Velmi trvanlivý, poddajný, 

k pokožce šetrný 
materiál. 

výborná viditelnost 
tři rtg kontrastní pruhy

Přesnost při zavádění
Značení po 1  cm  

do vzdálenosti 12  cm 
od vnitřního disku

kapkovitý tvar silikonového  
vnějšího kotouče

dlouhodobá  
skladovatelnost

Doba exspirace
60 měsíců

1

23

4

5

6

7

8

Flocare® PeG Set (ch10)     
Souprava pro perkutánní endoskopickou gastrostomii

Flocare® PeG Set (ch14)    
Souprava pro perkutánní endoskopickou gastrostomii

Flocare® PeG Set (ch18)    
Souprava pro perkutánní endoskopickou gastrostomii

aPa: 3 286 938
rEF: 594 820
ZUM: 009 223 7

aPa: 3 286 946
rEF: 594 821
ZUM: 009 223 7

aPa: 3 286 953
rEF: 594 822
ZUM: 009 223 9

Součástí sady: 

1  transparentní PUr sonda o délce 40  cm,  
vnitřní silikonový fixační disk 

2  Vnější silikonový kotouč pro maximální pohodlí 
pacienta

3  Modrá fixační svorka sondy

4  Skalpel

5  Zaváděcí jehla s trokarem

6  Drát s očkem pro pohodlné a bezpečné napojení 
na smyčku sondy

7  ENFittM konektor pro podávání výživy

8  rychle uvolnitelná svorka
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●  Polyuretanová modrá sonda CH 9 v délce 105  cm, určená  
pro endoskopické umístění do jejuna přes sondu PEg CH 18.

●  S vodícím drátem, bengmarkovou spirálou a anténním  
zakončením sondy.

●  S konektorem ENFittM.

●  Sonda PEg/J je určená pro střednědobé živení do jejuna.

●   Výhoda použití PEg/J sondy je především v diskrétním umístění  
pod oděvem pacienta a vyhnutí se podráždění pokožky v okolí nosu.

Flocare® Bengmark® PeG/j for use with Flocare® PeG cH 18 (ch9-105 cm)
jejunální výživová sonda pro použití s PeG cH18

aPa: 3 286 920 
rEF: 594 823
ZUM: 009 224 0

lubrikovaný 
vodící drát

Plně radiokontrastní
Modrá jejunální sonda  

dlouhodobá
skladovatelnost
Doba exspirace
60 měsíců

ENFit™
Bezpečnost

a konektivita
S konektorem

ENFit™
 optimální fixace sondy 

Patentovaná spirála 
Bengmark® s 2,5 smyčkami 
o průměru cca 3  cm 
a délkou 23  cm 

Snadné zavádění 
Zakončení sondy 
pokryto vrstvou 
Hydromer®

Značení délky sondy 
každých 10  cm délky 

černá čtvercová značka 
Značí místo stočení spirály
po vytažení zavaděče

Flocare® PeG/j sonda

části sondy:

Sonda (a), anténní zakončení se dvěma bočními otvory (B), lubrikovaný vodící drát, částečně zasunutý do sondy 
(C). ENFittM konektor: fialová (D) a tyrkysová (E) část umožňují spojení jejunální sondy s y konektorem. gastrické 
ústí y konektoru (F) je vybaveno trychtýřovitým konektorem, který umožňuje spojení stupňovitého konektoru 
s  drenážním vakem. Jejunální ústí y-konektoru (g) je sestavené a  připojené k  jejunální sondě. y-konektor 
(červený): umožňuje dekompresi žaludku (aspiraci žaludečního obsahu) a  zároveň živení do  tenkého střeva. 
y-konektor zahrnuje vnitřní neoddělitelný kroužek (H) pro připojení k sadě PEg, a dále samostatný – oddělitelný, 
červený kroužek – matičku (I) pro pevnou fixaci spojení s PEg. tyrkysový kroužek (J) na horní části y-konektoru 
umožňuje spojení s jejunální sondou. Náhradní konektory pro fixaci po umístění sondy do jejuna: transparentní 
(k) a tyrkysová část (l).
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• malá, kompaktní, praktická

• spolehlivé, bezpečné a snadné použití

• výdrž baterie 24 hodin 

• snadno omyvatelná i pod tekoucí vodou

• zákaznická podpora (pravidelné technické kontroly a servis) 

• zdravotnický prostředek

Pumpa pro aplikaci
enterální výživy
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enterální pumpa Flocare® infinity™ P
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kompaktní a lehká 
rozměry 14 × 9,5 × 3,5  cm,

váha 392  g

jednoduché
a intuitivní ovládání

Přesnost průtoku  
s odchylkou max. ± 5 %
Při použití setu Flocare®

Pack Set/Pack Set Mobile

detekce 
vzduchových bublin Funguje

v jakékoliv pozici
(lze ji otáčet o 360°)

S přehledným  
podsvíceným
lcd displejem

Snadné použití
Praktická 

a uživatelsky
příjemná

Zákaznická podpora 
Pravidelné Btk i zabezpečení 
servisu

Anti-free flow 
mechanismus

ochrana proti proudu vody 
iPX 5

24hodinový
provoz na baterie
Doba dobíjení 6 hodin

Flocare® infinity® enteral Feeding Pump
enterální pumpa

Pumpa je určena pro aplikaci enterální výživy
pouze prostřednictvím těchto aplikačních setů: 

aPa: 2 218 940
rEF: 35 676

●  Flocare® InfinitytM 

Pack Set (586 514)

●  Flocare® InfinitytM  

Pack Mobile Set  
(586 520)

●  Flocare® InfinitytM 

Pack Mobile Set   
W/o MP (586 484)
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Přehled konektorů a adaptérů

●   Náhradní konektory pro aplikaci výživy do PEg s ENFit™ konektorem.  
kompatibilní s Nutricia Flocare ENFit™ enterální stříkačkou i výživovými sety.

Nutricia Flocare® PeG konektory

Přechodné konektory
●   Přechodné konektory Nutricia Flocare® zajišťují kompatibilitu systému ENFit™ s ostatními systémy enterální výživy.

Flocare® PeG connector
          cH14

Flocare® PeG connector
          cH18

aPa: 3 403 962 
rEF: 591 395

aPa: 3 403 954 
rEF: 591 396

●   adaptér na hrdlo vaku sondové enterální výživy pro pohodlné a hygienické natažení bolusové dávky  
přímo do stříkačky ENFittM.

Bolusový adaptér 

aPa: 3 560 605 
rEF: 589 740 ●  Balení 1  ks

●   adaptér je určen pro podání sondové enterální výživy z láhví s hrdlem Ø 40 mm a Ø 26 mm.  
Je kompatibilní s láhvemi přípravku Infatrini a Infatrini Peptisorb.

Adaptér na láhev

aPa: 316 588 4 
rEF: 570 063 ●  Balení 1  ks

●  Balení 1  ks

●  Balení 1  ks
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Flocare® PeG connector
         cH10

aPa: 3 403 970 
rEF: 591 397 ●  Balení 1  ks

zdravotnické prostředky

Flocare® Bolus Adaptor 
Flocare® Bolusový adaptér  
na eNFit™ stříkačku

Flocare® universal Adapter 
cross design 
Flocare® univerzální adaptér 
na láhev

aPa: 3 286 995 
rEF: 589 828 ●  Balení 30  ks (6 × 5  ks)

transition Step connector  
to Funnel tube 
transition stupňovitý konektor

aPa: 3 287 019 
rEF: 589 733 ●  Balení 30  ks (6 × 5  ks)

transition connector  
to reversed luer medport 
transition konektor na sondu luer

aPa: 3 358 687 
rEF: 589 738 ●  Balení 30  ks (6 × 5  ks)

transition connector  
to oral/luer Syringe  
transition konektor na stříkačku  
oral/luer

aPa: 3 287 027 
rEF: 589 735 ●  Balení 30  ks (6 × 5  ks)

transition connector  
to Female luer Syringe 
transition konektor na set luer



Přehled produktů

Nutricia Flocare® sonda PeG/j

Nutricia Flocare® sondy

Nutricia eNFit® enterální stříkačka

Nutricia Flocare® enterální pumpa

Nutricia Flocare® sondy Bengmark®

Nutricia Flocare® vyživovací sety

Nutricia Flocare® vyživovací sety

Název produktu BaleníreF kód eAN kódAPA kód

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

594 823 8 716 900 567 0013 286 920

1  ks

1  ks

1  ks

Flocare® PUr tube (Ch8-110 cm)

Flocare® PUr tube (Ch5-50 cm)

Flocare® Pursoft tube with guidewire  
(Ch8-125 cm)

594 569

594 566

594 580

8 716 900 566 608

8 716 900 566 547

8 716 900 566 806

3 286 987

3 286 979

3 286 961

D-3NtEraltM Enteral Syringe 60 ml  
Single Use ENFit® 

1  ks624 823 8 716 900 572 2413 531 184

1  ksFlocare® Infinity® Enteral Feeding Pump 35 676 8 712 400 856 7682 218 940

1  ks

1  ks

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

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

594 824

594 825

8 716 900 567 018

8 716 900 567 032

3 404 002

3 403 947

obrázek produktu

1  ks

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

Flocare® Infinity Pack Mobile Set

590 070

594 820

586 460

594 821

590 082

594 822

586 512

586 514

586 484

586 520

8 716 900 564 574

8 716 900 566 943

8 716 900 563 614

8 716 900 566 967

8 716 900 564 611

8 716 900 566 981

8 716 900 563 652

8 716 900 563 690

8 716 900 563 850

8 716 900 563 812

3 386 381

3 286 938

3 386 399

3 286 946

3 386 183

3 286 953

3 386 175

3 386 415

3 386 407

3 403 988
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distribuce v čr: Danone a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 – Chodov 
infolinka: +420 800 110 001 
www.e.nutricia.cz

Uvedené zdravotnické prostředky a aplikační materiál jsou určené k podání  
enterální výživy pod dohledem lékaře. Materiál je určen pouze  
pro odbornou veřejnost – není určen pro pacienty ani širokou veřejnost. 

Více informací na obalech výrobků. tiskové chyby vyhrazeny.
čtěte pečlivě návody k použití zdravotnických prostředků na www.e.nutricia.cz.

www.e.nutricia.cz


