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Přípravek Nutrison Advanced Peptisorb je potravina pro zvláštní výživu – potravina pro zvláštní lékařské účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí, především u nemocných s těžce 
porušenou trávicí a vstřebávací funkcí zažívacího ústrojí. Flocare® Bengmark® Tube je zdravotnický prostředek určený k podávání enterální výživy. Materiál je určen pouze pro odbornou veřejnost – není určen 
pro pacienty ani širokou veřejnost. Více informací na obalech výrobků.

ÚDAje PRo oBjeDNáNí:
Nutrison Advanced Peptisorb 1000 ml

Flocare® Bengmark® Tube CH10-145 cm ENFit™

Flocare® Bengmark® Tube CH8-145 cm ENFit™

APA

229 914 8

340 394 7

340 400 2

eAN

8 712 400 156 875

8 716 900 567 032

8 716 900 567 018

KoRP. KÓD

65 687

594 825

594 824

NuTRisoN
ADVANCED PEPTISORB
OLIGOMERNí SONDOVá VýžIVA 
PRO PACIENTy S VážNOU 
PORUCHOU TRáVENí A/NEBO 
ABSORPCE:

výživA
Do jejuNA

•  s deficitem produkce pankreatických enzymů 
(pankreatitida, rakovina pankreasu, cystická fibróza, resekce pankreasu)

•  se zánětlivým onemocněním střev 
(radiační enteritida, IBD)

•  s intolerancí polymerní výživy

Peptidová sondová výživa na bázi 
hydrolyzátu syrovátkové bílkoviny, 
s nízkým obsahem tuků, s obsahem 
MCT. Bez vlákniny.

na
 10

00  ml

Proteinkcal

1000 40 g

DLouHá 
NAsojejuNáLNí 
soNDA

Bengmark® TuBe

K ZAveDeNí i BeZ eNDosKoPu 

DLouHá 
NAsojejuNáLNí 
soNDA
K ZAveDeNí i BeZ eNDosKoPu 

DéLKA
145 cm



sPoNTáNNí
migRAce

BeZPeČNá 
FixAce 
v jejuNu

omezení 
dislokace

Flocare® Bengmark®

umožňuje spontánní 
pasáž sondy z žaludku 
hluboko do jejuna.

soNDA NejeN PRo PAcieNTy s PANKReATiTiDou

Po fázi zaplavání je sonda 
Flocare® Bengmark® 
zafixována v postpylorické 
pozici díky spirálovému 
zakončení.6

PATeNTovANá 
BeNgmARK® sPiRáLA

moTiLiTA žALuDKu

Více než 80% úspěšnost 
zavedení1 

Zachování kontinuity 
podávání enterální výživy

usNADNěTe soBě 
i PAcieNTům ZAváDěNí 
NAsojejuNáLNí soNDy

Sonda Flocare® Bengmark® je indikována pacientům s funkčním intestinálním traktem, vyžadujícím postpylorické živení. 
Zejména vhodná pro krátkodobé živení do jejuna, např u pacientů:1,4,5

Šetrnější způsob
zavedení pro
pacienta1

Vhodná i pro 
vzrůstově vysoké 
pacienty

snadná zavádění 
Kuličkové zakončení 
pokryto vrstvou 
Hydromer®

Bezpečnost 
a konektivita 

S konektorem 
ENFit™

výborná viditelnost 
Tři RTG kontrastní proužky

přilne ke 
sliznici jejuna

8-12 hodin

Délka sondy 
145 cm

Doba zavedení 
až 8 týdnů

se zavaděčem

• s pankreatitidou
•  se zvýšeným rizikem aspirace, refluxu, zvracení 

(např. respirační selhání, pneumonie)
•  chirurgickým pacientům v raném pooperačním období 

(břišní chirurgie, operace mozku, orofaryngeální chirurgie)
•  s intolerancí výživy do žaludku 

(potíže s pasáží potravy ze žaludku v důsledku zánětu, atonie žaludku, gastroparézy)

společnost Nutricia používá výhradně materiály 
bezpečné a komfortní pro pacienty. Bez obsahu 
škodlivých ftalátů DeHP.

Úspora času a nákladů 
za endoskopický 
výkon1,3

Postpylorická 
pozice

Flocare® Bengmark® je speciální dlouhá nasojejunální sonda, u níž nebudete potřebovat endoskop. Má-li pacient 
zachovánu motilitu žaludku, lze sondu zavést metodou spontánní migrace sondy1. Sondu lze zavést také metodou zavedení 
naslepo, event. jinými metodami běžně používanými v klinické praxi.2


