
Freka® Connect ENFit™ /ProNeo 
enterale ernæringssprøyter 
Rengjøringsanvisning*



Freka® Connect ENFit™ /ProNeo  
enterale ernæringssprøyter

Trinn 1: 
Skyll ernæringssprøyten grundig etter bruk.  
Ikke la rester av medikamenter og/eller ernæring 
bli liggede i en brukt ernæringssprøyte, da dette 
reduserer antall ganger produktet kan gjenbrukes.

Trinn 2: 
Trekk stempelet helt ut av sprøytesylinderen. Det er 
ikke nødvendig å fjerne den svarte gummitetningen 
fra stemplet.

Trinn 3: 
Rengjør forsiktig begge deler (sylinder og stempel) 
i rent, varmt såpevann (vaskemiddel) for å fjerne 
eventuelle rester fra den sist var i bruk.

Trinn 4: 
Ikke rengjør sprøytekomponenter med børster, 
avfettingsmidler eller andre slipende materialer. 
Rengjøring i oppvaskmaskin anbefales IKKE.

Trinn 5: 
Skyll av vaskemiddelet under rennende vann eller i 
en bolle med rent vann. Rist av overflødig vann.

Trinn 6: 
La de enkelte komponentene lufttørke før de settes 
sammen igjen.

Trinn 7: 
Unngå å gni de enkelte komponentene tørre med en 
klut, da dette reduserer gjenbruksfrekvensen av den 
enterale ernæringssprøyten.

Trinn 8: 
Når ernæringssprøyten ikke er i bruk, skal den 
oppbevares på et rent, tørt sted beskyttet mot 
direkte sollys.

Trinn 9: 
En entral ernæringssprøyte som brukes til medisiner 
og/eller ernæring kan brukes av en og samme 
pasient i opptil fire påfølgende dager. 

En enteral ernæringssprøyte bør ikke brukes om 
igjen hvis skalaen er vanskelig å lese eller hvis 
stempelet er vanskelig å bevege. 
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Rengjøringsanvisning

Freka® Connect ENFit™ / ProNeo - 1 ml / 2,5 ml / 5 ml / 10 ml / 20 ml / 60 ml / 100 ml  
Freka® Connect ENFit™ / ProNeo LDT - 1 ml / 2,5 ml / 5 ml  
 

Rengjøringsanvisningen er kun gyldig for de enterale sprøytetypene som står oppført ovenfor og er kun beregnet til  
bruk av samme pasient i en ikke-klinisk setting. Ikke koble ernæringssprøyten til en enteral ernæringspumpe etter rengjøring. 
Gjentatt bruk av enterale ernæringsprøyter medfører ikke-sterilitet.

Det anbefales å kun bruke sprøyten opp til 96 timer av hygieniske og funksjonelle årsaker. For kritisk syke pasienter er det 
anbefalt å bytte sprøyte etter hver administrasjon og minst hver 24. time.

Ved bruk til hjemmepasient kan enterale ernæringssprøyter kastes i husholdningsavfallet.  

*  Freka® Connect ENFit™/ProNeo enterale ernæringssprøyter er CE-merket og godkjent for engangsbruk. Gjentatt bruk etter rengjøring skjer på brukerens 
eget ansvar. På grunn av manglende sterilitet på det medisinske utstyret er gjentatt bruk i det kliniske miljøet og til kritisk syke pasienter utelukket.
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