
 

 

 

 

EXTENSORES PRONEO 

 

 

BR7752006 / 7752006 - Extensor ProNeo ENFit, 30 cm 

BR7752005 / 7752005 - Extensor ProNeo ENFit, 120 cm 
 

VERSÃO DE INSTRUÇÃO DE USO: BR775200/V00 

REVISADO EM: 05/05/2021 

 

 

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO 
DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO 

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO (IFU) TAMBÉM EM FORMATO IMPRESSO, 
SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

CONSUMIDOR ATRAVÉS DO SAC 0800-707-3855 OU ATRAVÉS DO E-MAIL 
FRESENIUS.BR@FRESENIUS-KABI.COM 

 

1. INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO 

Os EXTENSORES PRONEO – ENFIT são extensores enterais, primariamente utilizados para 

interconectar uma seringa enteral (colocada em uma bomba de seringa, ou utilizada em 

alimentação manual) a uma sonda transnasal, utilizada para nutrição enteral em pacientes 

com o Trato Gastrointestinal (TGI) intacto, porém, incapazes de ingerir o aporte calórico 

necessário por via oral, necessitando de suplementação nutricional. 

 

2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO  

Cada extensor é acondicionado em envelope tipo peel off, composta por papel de grau 

médico e folha de poliamida (PA) e polietileno (PE). A embalagem secundária é constituída 

por caixa de papel cartão ondulado (papelão), onde são acondicionadas 30 embalagens 

primárias. 

Cada embalagem contém um extensor, de acordo com a referência. 

 

3. COMPONENTES 

Características dos Extensores ProNeo ENFit: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DIÂMETRO COMPRIMENTO 

BR7752006 
7752006 Extensor ProNeo ENFit, 30 cm 1.9 mm 30 cm 

BR7752005 
7752005 Extensor ProNeo ENFit, 30 cm 1.9 mm 120 cm 

 

 



 

 

 

 

EXTENSORES PRONEO 

 

3.1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 

- Conexão ENFit, específica para a nutrição enteral, evitando conexões com 

dispositivos intravenosos (IV);  

- Clamp que permite interromper o fluxo de nutrição, dando maior segurança à 

administração de nutrição;  

- Tubo em poliuretano;  

- Tampa protetora.  

 

4. CONTRAINDICAÇÕES 

A nutrição enteral é contraindicada em casos de anormalidades congênitas do Trato 

Gastrintestinal (TGI), íleo paralitico, obstrução mecânica do intestino, perfuração intestinal 

ou enterocolite necrosante. 

Quadros de dismotilidade intestinal, megacólon tóxico, peritonite, sangramentos no TGI, 

fístulas digestivas de alta importância, vômitos severos e diarreias intratáveis são 

considerados contraindicações condicionais, onde a administração de nutrição enteral deve 

respeitar os limites de tolerância do paciente. 

 

5. MODO DE UTILIZAÇÃO 

1. PREPARAÇÃO 

Ao conectar o extensor a uma seringa pré-carregada, certifique-se de que o clamp do 

extensor está bem fechado, e de que o mesmo está bem conectado à seringa. 

 

2. INSTALAÇÃO 

Coloque a seringa conectada ao extensor na bomba de infusão enteral. Retire a tampa 

de proteção do extensor ProNeo e conecte o extensor à sonda de alimentação. Abra o 

clamp do extensor antes de iniciar a infusão da nutrição / fluidos. Após abrir o clamp, 

ligue a bomba de infusão. 

 

IMPORTANTE NOTAR: 

Não utilize o dispositivo fora de sua data de validade. 

Não utilize um mesmo extensor por mais de 24 horas. 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

Peças pequenas podem representar um perigo de asfixia para crianças. O dispositivo deve 

ser usado apenas sob supervisão de adultos. 
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FABRICADO POR: 
Fresenius Kabi AG 
Else Kröner-Str. 1 
61352, Bad Homburg 
Alemanha 
 
IMPORTADO / DISTRIBUÍDO POR 
Fresenius Kabi Brasil Ltda. 
Av. Marginal Projetada, 1652  
Barueri-SP  
C.N.P.J. 49.324.221/0001-04  
SAC: 0800 707 3855 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICA 
Cíntia Motta Pereira Garcia 
CRF-SP: 34.871 
 
Registro ANVISA nº 80145110250 
 
Estéril – Óxido de Etileno 
Produto de uso único. Proibido reprocessar 
Manter em temperatura ambiente e em local protegido da umidade. 
 
Lote, Data de fabricação e Data de validade: vide rótulo do produto. 
 
 
 
 

 


