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Bestillings- 
informasjon Produkt

 Artikkel-
nummer

Paknings-
størrelse

Transnasale  
ernæringssonder

ProNeo ernæringssonde FR 4 7752010 10 x 1

ProNeo ernæringssonde FR 5 7752009 10 x 1

ProNeo ernæringssonde FR 6 7752008 10 x 1

ProNeo ernæringssonde FR 8 7752007 10 x 1

Forlengelsessett ProNeo forlengelsessett, 30 cm 7752006 30 x 1

ProNeo forlengelsessett, 120 cm 7752005 30 x 1

Enterale ENFit 
sprøyter 
LDT sprøyter for 
bruk ved lav dose

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 sprøyter 
med ENFit kobling

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® sprøyteCap ENFit/ProNeo, sterile 7981402 30 x 1

Freka® sprøyteCap ENFit, usterile 7981403 30 x 1

Tilbehør ProNeo opptrekksstrå, 10 cm 7752017 30 x 1

ProNeo opptrekksstrå, 15 cm 7752016 30 x 1

ProNeo opptrekkskanyle, 5 cm 7752012 30 x 1

ProNeo sprøyteadapter 7752014 100 x 1

ProNeo sprøyteetiketter 7752018 100 x 1

ProNeo medisineringsadapter 7752004 30 x 1

ProNeo melkeflaskeadapter 7752003 30 x 1

VarioFlaske adapter 7752015 30 x 1

ProNeo multifunksjonell sprøytehette 7752002 30 x 1
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ProNeo‘s unike egenskaper 

ProNeo produktene er designet for å kunne tilføre enteral ernæring  

på en trygg og sikker måte på nyfødt intensiv avdelinger.  

ProNeo produktene er iht. ISO 80369-3.

         Den enterale  
                     koblingen
·  med ENFit enteral kobling  

elimineres risikoen for feilkobling

·  i henhold til enteral standard  

(ISO 80369–3)

SIKKERHET
Utformingen
·  en glatt overflate uten  

kanter, ingen irritasjon for huden

·  godt grep som gir optimal 

kontroll der plassen er liten og 

belysningen dårlig

Produktportefølje
· stort utvalg av produkter 

· med direkte kobling

 

ProNeo koblingen eliminerer muligheten for feilkobling mellom enteral 

og ikke enteral tilkobling iht. ISO 80369–3. 

ProNeo for sikker administrering av  
enteral ernæring til barn og nyfødte 

ProNeo
Sikker administrering av enteral ernæring



ProNeo sortimentet har alt nødvendig tilbehør innen enteral ernæring til administrering 

av ernæring, væske og medisiner. For mating via sonde ved hjelp av gravitasjon,  

bolusmating eller ved hjelp av pumpe, har ProNeo det utvalget du trenger.  

Vi gir brukerne fleksibilitet og pasientene pålitelighet.

ProNeo sortimentet består av: 

·  Slangeklemme for å unngå lekkasje under  
forberedelser/oppbevaring

·  120 cm forlengelsesslange for mating ved hjelp av pumpe 
·  30 cm forlengelsesslange for mating ved hjelp av gravitasjon  
eller ved bolusmating

ProNeo forlengelsessett 
Polyuretan – mykt og transparent

Agilia ProNeo enteral sprøytepumpe
ProNeo Agilia er en enteral sprøytepumpe som benyttes  
til enteral ernæring på nyfødt- og spedbarnsavdelinger

Markering av antall cm
·  registrerer hvor mye av sonden som er ført inn

Røntgentette strips
·  enkle å se på røntgen

Preging på sonde
·  enkelt å finne diameteren på sonden

Pasientetikett
·  dokumentasjon på innsetting av sonde

Festeplaster
·  for ømfintlig hud

Fire French størrelser
·  4 FR, 5 FR, 6 FR og 8 FR

ProNeo ernæringssonde
Polyuretan – mykt og transparent, glatt  
overflate som forenkler innføringen  
av sonden

sikker  
enteral ernæring

Fokus på økt sikkerhet på nyfødt-  
og barneavdelinger
ProNeo produktene er designet for å eliminere feilkobling av enteral 

ernæring til intravenøse infusjonssystemer eller Luer-baserte systemer. 

Derfor har Fresenius Kabi sammen med andre leverandører av  

enteral ernæring deltatt i utviklingen av en ISO-standard (80369-3),  

kalt ENFitTM. 

ProNeo tilbehør
Komplett system med ENFit  
ProNeo sprøyter og ProNeo  
tilbehør

ProNeo hetteglassadapter
·  ventilert adapter for å trekke opp  
medisin fra et hetteglass

ProNeo melkeflaskeadapter
·  ventilert adapter for å trekke ut ernæring 
og væske fra en flaske

VarioFlaske adapter
·  adapter for å trekke ut medisiner og væske 
fra en flaske

·  mykt materiale som gjør den fleksibel i bruk

ProNeo opptrekksstrå
·  ren og hygienisk håndtering av medisiner og væske 
som trekkes opp fra flasker eller beholdere 

ProNeo opptrekkskanyle
·  hygienisk og nøyaktig opptrekk av små  
volum medisiner og væske fra ulike  
hetteglass 

·  integrert partikkelfilter for økt sikkerhet

ProNeo ENFit sprøyter, lavdose, 
for høy nøyaktighet ved små 
volum 
·  unngår dødvolum og gir nøyaktig måling  
spesielt tilpasset bruk på nyfødt-og  
barneavdelinger 

·  størrelser: 1 ml, 2,5 ml, 5 ml

ProNeo ENFit sprøyter   
med ENFit kobling
·  reduserer risikoen for feilkoblinger 

·  benyttes til gravitasjons- eller bolusmating eller 
for mating ved bruk av enteral ernæringspumpe 

ProNeo sprøyteadapter
·  for å koble to ENFit-sprøyter til hverandre for enkelt å 
blande eller overføre væske eller medisiner

ProNeo multifunksjonell sprøytehette
·  til å beskytte væske og ernæring hvis stempelet i sprøyten trekkes ut 

·  fleksibel i bruk, passer til sprøyter på 20 ml og 60 ml
Name:

Date:
Fresenius Kabi AG

ProNeo sprøyteetiketter
·  etiketter til å merke fylte sprøyter med pasientens identifikasjon


