
 

 

 

 

SERINGA FREKA CONNECT ENFIT/PRONEO 

 

 

9000788LDT / BR9000788LDT – Freka Connect ENFit/ProNeo 1 ml 

9000782LDT / BR9000782LDT – Freka Connect ENFit/ProNeo 2,5 ml 

9000783LDT / BR9000783LDT – Freka Connect ENFit/ProNeo 5 ml 

9000784S / BR9000784S – Freka Connect ENFit/ProNeo 10 ml 

9000785S / BR9000785S – Freka Connect ENFit/ProNeo 20 ml 

9000786S / BR9000786S – Freka Connect ENFit/ProNeo 60 ml 

9000787 / BR9000787 – Freka Connect ENFit/ProNeo 100 ml 
 

VERSÃO DE INSTRUÇÃO DE USO: BR900078/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 

As seringas enterais Freka Connect ENFit/ProNeo são dosadores enterais. Possuem 

diferentes dimensões, variando de 1 ml a 100 ml, sendo disponíveis nos volumes de 1 ml, 

2.5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml e 100 ml, permitindo medir de forma precisa a 

quantidade de fluido a ser infundida. 

Estes dosadores são projetados para serem utilizados em conjunto com sondas 

nasogástricas (via oral) e sondas de alimentação gástricas ENFit, bem como outros produtos 

com a conexão ENFit, como equipos enterais. Podem ser utilizadas de forma gravitacional, 

ou em bombas de infusão para as quais estejam homologadas. 

As seringas Freka Connect ENFit/ProNeo estão indicadas para pacientes que não 

conseguem, não devem ou não querem se alimentar por via oral, e que fazem uso de 

sondas nasais, percutâneas, ou sondas de reposição do tipo botton. 

A nutrição enteral neste cenário permite uma terapia individualizada e auxilia a prevenir e 

tratar quadros de desnutrição, dando o suporte para que a saúde do paciente seja 

reestabelecida com maior rapidez. 

A conexão ENFit torna estes produtos incompatíveis com a conexão do tipo Luer, evitando a 

administração acidental de medicamentos ou outras substâncias com indicação para via ora 

(EN), em via intravenosa (IV) ou via intratecal (IT). 

As seringas enterais Freka Connect ENFit/ProNeo são dispositivos de uso único, estéreis, 

indicadas para a nutrição enteral. 
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2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO  

As seringas Freka Connect ENFit/ProNeo são apresentadas em embalagens primárias 

individuais do tipo blister, compostos por papel grau cirúrgico, polietileno (PE) e poliamida 

(PA). Trinta desta unidades primárias são então colocadas em caixa de papel cartão, 

configurando a embalagem secundária do produto. 

Estas caixas são então acomodadas em novas caixas de papel ondulado, nas quantidades 

de 2, 12, 16 ou 20 unidades, conforme pedido do cliente. 

 

3. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO 

As seringas enterais Freka Connect ENFit/ProNeo são dosadores enterais. Possuem 

diferentes dimensões, variando de 1 ml a 100 ml, sendo disponíveis nos volumes de 1 ml, 

2.5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 m, 60 ml e 100 ml, permitindo medir de forma precisa a quantidade 

de fluido a ser infundida. 

Estes dosadores são projetados para serem utilizados em conjunto com sondas 

nasogástricas (via oral) e sondas de alimentação gástricas ENFit, bem como outros produtos 

com a conexão ENFit, como equipos enterais. 

Não possuem látex ou DEHP em sua composição. 

 

4. CONTRAINDICAÇÕES 

Não se aplica. 

 

5. MODO DE UTILIZAÇÃO 

Antes de utilizar, verificar se a embalagem está intacta. Em caso de violações, descartar o 

produto. 

Remover o dispositivo de sua embalagem, cuidadosamente. 

Aspirar o conteúdo a ser infundido no paciente, tomando os cuidados de assepsia 

necessários. 

Conectar a seringa ao dispositivo médico alvo e prosseguir com a infusão. 

Após o uso, descartar a seringa de acordo com os procedimentos da instituição de saúde e 

normas regulatórias. 

 
 
FABRICADO POR: 
Fresenius Kabi AG 
Else Kröner-Str. 1 
61352, Bad Homburg 
Alemanha 
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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 80145119021 
 
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. 
 
 
 
 

 


