
Bestelinformatie Product
Lengte van  
de sonde

Kleur doppen /  
banden

Artikel nr. Verpakking

Neussondes voor 
voeding

ProNeo voedingssonde CH 4 40 cm

Lichtgroen

7752010 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 4 50 cm 7752022 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 4 70 cm 7752023 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 5 40 cm

Lichtblauw

7752024 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 5 50 cm 7752009 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 5 70 cm 7752026 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 6 40 cm

Lichtgeel

7752027 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 6 50 cm 7752008 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 6 70 cm 7752028 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 6 120 cm 7752029 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 8 50 cm
Wit

7752030 10 x 1

ProNeo voedingssonde CH 8 60 cm 7752007 10 x 1

Verlengstuk ProNeo verlengstuk, 30 cm 30 cm 7752006 30 x 1

ProNeo verlengstuk, 120 cm 120 cm 7752005 30 x 1

Verlengstuk, lichtbestendig 120 cm
Lichtbestendig 
materiaal

7752033 30 x 1

Enterale spuiten - 
spuiten met  
lagedosistip

Freka® Connect ENFit/ProNeo LDT, 1 ml 9000788LDT 30 x 1

Freka® Connect ENFit/ProNeo LDT, 2,5 ml 9000782LDT 30 x 1

Freka® Connect ENFit/ProNeo LDT, 5 ml 9000783LDT 30 x 1

Enterale spuiten  
met ENFit connector

Freka® Connect ENFit/ProNeo, 10 ml 9000784 100 x 1

Freka® Connect ENFit/ProNeo, 20 ml 9000785 100 x 1

Freka® Connect ENFit/ProNeo, 60 ml 9000786 50 x 1

Freka® Connect ENFit, 100 ml 9000787 30 x 1

Freka® ENFit/ProNeo spuitdoppen 7981402 30 x 1

Freka® ENFit-spuitdop, niet steriel 7981403 1 x 30

Excentrische spuiten Freka® Connect ENFit/ProNeo excentrisch, 20 ml BINNENKORT 
VERKRIJGBAAR

30 x 1

Freka® Connect ENFit/ProNeo excentrisch, 60 ml 30 x 1

Accessoires ProNeo opzuigrietje, 5 cm 7752019 30 x 1

ProNeo opzuigrietje, 10 cm 7752017 30 x 1

ProNeo opzuigrietje, 15 cm 7752016 30 x 1

ProNeo opzuigcanule, 5 cm 7752012 30 x 1

ProNeo spuitadapter 7752014 100 x 1

Label voor ProNeo spuiten 7752018 1 x 100

ProNeo medicatieadapter 7752004 30 x 1

ProNeo melkflesadapter 7752003 30 x 1

Varioflesadapter 7752015 30 x 1

ProNeo multifunctionele spuitdop 7752002 30 x 1

ProNeo flesinzetstuk, niet verwijderbaar 
AD 14 mm BINNENKORT 

VERKRIJGBAAR
30 x 1

AD 20 mm 30 x 1

ProNeo pleister, niet steriel 7981908 1 x 30

Freka® spuithouder 7752020 1 x 10
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Fresenius Kabi Nederland B.V. 

Amersfoortseweg 10E 

3712 BC Huis ter Heide, Nederland 

Tel.: 0800 - 022 19 05 

info.nl@fresenius-kabi.com 

www.fresenius-kabi.nl 

ProNeo
The safe side on enteral nutrition

ProNeo producten zijn speciaal ontworpen voor een veilige enterale aansluiting bij kinderen 

en voor gebruik door verplegend personeel op neonatologie- en pediatrieafdelingen, 

overeenkomstig ISO 80369-3.

De enterale 
connector

     ·  voorzien van een ENFit enterale connector om 

verkeerde aansluitingen te voorkomen

·  voldoet aan de nieuwe enterale standaard (ISO 

80369–3)

VEILIGHEID

Het ontwerp
·  een glad oppervlak zonder 

randen om huidirritatie te 

voorkomen

·  goede grip voor optimaal 

gebruik, ook in omgevingen met 

weinig ruimte en licht

De productlijn
·  uitgebreid en direct aansluitbaar

Het gebruik van ProNeo producten voorkomt dat enterale en niet enterale 

connectors met elkaar worden verward. Dit verhoogt het gemak en de veiligheid 

van aansluitingen, zelfs in omgevingen met beperkte ruimte, overeenkomstig 

ISO 80369–3. 

ProNeo, voor een betrouwbare en veilige 
aansluiting op neonatologie & pediatrie 

Uniek ontwerp
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Het assortiment van ProNeo bevat producten voor alle vormen van enterale voeding. 

Op welke manier van toediening uw standaards ook zijn gebaseerd, t.w. voeding via 

zwaartekracht, via een voedingspomp, of bolusvoeding, ProNeo producten bieden  

hoge flexibiliteit en betrouwbaarheid voor gebruikers en patiënten.

De ProNeo productlijn: 

Sondeklem
·  voorkomt lekkage tijdens voorbereiding/opslag

·  verlengslang van 120 cm voor pompvoeding

·  verlengslang van 30 cm voor voeden via zwaartekracht

ProNeo verlengstukken
Van zacht en transparant polyurethaan

ProNeo Agilia enterale spuitpomp
De ProNeo Agilia Enteral is een spuitpomp die speciaal 
is ontwikkeld voor enterale voeding op neonatologie- en 
pediatrieafdelingen

Centimetermarkeringen
·  registreer de diepte van de 
geplaatste sonde

Radiopaque stroken
·  goed zichtbaar onder röntgen

Bedrukte sondes
·  eenvoudig de diameter van de 
sonde bepalen

Patiëntlabel
·  plaatsing documentatie

Fixatiepleister
·  voor gevoelige huid

Vier CH-formaten
·  4 CH, 5 CH, 6 CH en 8 CH met 
verschillende lengte

Gekleurde doppen
·  goede herkenbaarheid van  
CH-formaten

ProNeo voedingssondes
Zacht en transparant polyurethaan, met 
een glad oppervlak voor een soepele 
doorgang

Gespecialiseerde 
ProNeo accessoires
Alle ProNeo accessoires  
kunnen snel en eenvoudig op 
ENFit/ProNeo spuiten worden 
aangesloten

ProNeo 
medicatieadapter
·  ontluchtingsadapter 
om medicijnen uit een 
injectieflacon te zuigen

ProNeo 
melkflesadapter
·  ontluchtingsadapter om voeding 
en vloeistoffen rechtstreeks uit 
een fles te zuigen

Varioflesadapter
·  adapter om vloeistoffen uit een 
fles te zuigen

·  flexibel in gebruik 

ProNeo opzuigcanule#

·  op een schone en hygiënische manier vloeistoffen 
opzuigen uit een fles of voedingszak 

ProNeo opzuigrietje
·  hygiënisch en nauwkeurig (kleine 
hoeveelheden) vloeistof opzuigen uit glazen 
ampullen of injectieflacons voor meervoudig 
gebruik

·  ingebouwd deeltjesfilter voor extra veiligheid

ProNeo spuiten & ENFit 
spuiten voor lage dosering
·  voor nauwkeurige meting ter 
voorkoming van dood volume bij 
gebruik op neonatalogie

·  maten: 1 ml, 2,5 ml, 5 ml

ProNeo spuitadapter
·  aansluiting voor twee ENFit spuiten, voor het eenvoudig mengen of 
overbrengen van vloeistoffen 

ProNeo multifunctionele dop voor spuit
·  voorkomt lekken van vloeistoffen en voeding wanneer de zuiger van de 
spuit wordt verwijderd 

·  flexibel in gebruik, past op spuiten van 20 ml en 60 ml

Labels voor ProNeo spuiten
·  label om gevulde spuiten aan een patiënt toe 
te wijzen

# stayconnected.org

Veilig voeden op 
neonatologie & 
pediatrie

Voor veiligheid op neonatologie- en 
pediatrieafdelingen

ProNeo producten zijn zo ontworpen dat aansluiting van andere dan enterale 

toedieningssystemen, zoals intraveneuze of Luer Lock-systemen, wordt voorkomen. 

Fresenius Kabi heeft daarom, samen met andere leveranciers van materialen voor 

enterale voeding, een nieuwe ISO-standaard ontwikkeld voor connectors met een  

kleine diameter (80369-3): ENFitTM. 

Spuithouder
·  fixatie van enterale spuiten

Excentrische spuit
·  speciaal voor voeden via een 
voedingspomp

ProNeo pleister
·  voor het vastplakken van de 
sonde op de wang

ProNeo spuiten met 
ENFit connector
·  verlaagt het risico op verkeerde 
aansluitingen 

·  voor voeding via zwaartekracht, 
bolusvoeding of voeding via een 
voedingspomp


