
Freka®

Trelumina, ENFit



Freka® Trelumina, ENFit
Trelumensonde, der muliggør samtidig tilførsel af ernæring i tyndtarmen og 
drænage fra ventriklen.

Ventrikelsonde 
(CH 16, 95 cm)
Med en afrundet 

distal ende med fem 
laterale åbninger

(placering i ventrikel)

Intestinalsonde 
(FR 9, 150 cm)

Med en afrundet, åben, 
distal ende samt to laterale 
åbninger (jejunal placering) 

Fleksibel tip
Åben ende beregnet til 

Seldinger-teknik. Fleksibel 
i forbindelse med 

endoskopisk anlæggelse

Tovejs-ventilationskanal
Uden mulighed for 

tilkobling af 
sprøjter



Én sonde – 
flere funktioner

Ernæring 
Muliggør tidlig enteral ernæring i tyndtarmen 

Diagnosticering
• Analyse af mavesaft

• Bestemmelse af pH-værdi

• Tidlig registrering og behandling af ventrikelblødning

Overvågning
• Aspirationsprofylakse

• Vurdering af ventrikelretention

Dekompression
Ventilationskanal mindsker risiko for  fastsugning i 
mucosa ved aktiv sugning

Behandling
• Mulighed for at give medicin i ventriklen og jejunum

• Mulighed for at drænere ventrikelindhold 

• Mulighed for skylning ved ventrikelblødning

Ventrikelsonden har 5 store laterale åbninger for effektiv 
drænage

Anlæggelse
Freka Trelumina kan anlægges på tre forskellige måder:

 1. Transnasalt under røntgenmonitorering

 2. Transnasalt under endoskopisk kontrol (se næste side)

 3. Endoskopiskt med Seldinger-teknik (se næste side)



Produkt Pakningsstørrelse Varenummer

Freka® Trelumina ENFit Jejunal: FR 9, længde 150 cm, ENFit kobling

Gastrisk: FR 16, længde 95 cm, Tragttilkobling
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Metoder for endoskopisk anlæggelse 
Freka® Trelumina, ENFit

Transnasal endoskopiskt 
kontrolleret anlæggelse

Endoskopisk anlæggelse 
med Seldinger-teknik

Indfør Freka® Trelumina 
 transnasalt ned til ventriklen

Indsæt endoskopet 
via munden til ventriklen

Grib fat i den fleksible tip 
vha. endoskopets gribe tang

Anbring ernæringssonden 
 gennem pylorus bag Treitz 
ligament

Fjern forsigtigt endoskopet 
og hold Freka® Trelumina på 
plads, indtil endoskopet er helt 
ude. Fjern forsigtigt guide-
wiren. Sondens markering 
ved næse boret skal 
dokumenteres. Fiksér sonden.
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Fugt seldinger-wiren. 
Placér wiren i jejunum, 
helst forbi Treitz ligament, 
via endoskopets arbejds-
kanal under visuel kontrol

Fjern endoskopet fra wiren. 
Hold wiren på plads med 
 modsatrettede bevægelser

Omdirigér seldinger-wiren 
fra munden ud gennem 
næsen

Fjern guidewiren i 
Freka Trelumina. 
Skub sonden over 
seldinger- wiren, indtil den 
ønskede position nås. 
Hold seldinger-wiren stram.

Fjern seldinger-wiren 
 langsomt og kontrolleret. 
Sondens markering ved 
næseboret skal dokumente-
res. Fiksér sonden.
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