
Medicina polyurethan ernæringssonder med guidewire 

Pakningen indeholder sonde, fikseringsplaster, pH teststrimmel og en label, som kan klistres på patientens       
papirer indeholdende b.la. informationer om anlæggelse og sondens størrelse  

Anvendelse. 

Medicina polyurethan sonde med guidewire er velegnet til langtidsbrug  til anlæggelse i ventriklen (< 90 dage). 

Sonden er blød og udviklet til  børn og voksne, som har brug for ernæring over en længere periode. Den leveres i 

5 forskellige varianter (FR). Sonden er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere 

korrekt placering med Medicina pH teststrimmel. KOM ALDRIG VAND I SONDEN/GUIDEWIREN inden korrekt pla-

cering er kontrolleret.  Guidewiren må aldrig udskiftes eller genanlægges så længe sonden stadig befinder sig i 

patienten. 

Egenskaber. 

• Sonden er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC. 

• Guidewiren har ENFit holder, som tillader aspiration inden guidewiren fjernes 

• Guidewiren stopper minimum 2 cm inden de laterale huller, hvorved perforationsskade undgås 

• Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller 

• Afstandsmarkeringer (1 cm’s afstand) til kontrol af sondens beliggenhed 

• Er fuldt røntgenfast (40% Bariumsulfat ). Lyser tydeligt op ved røntgen 

• Har ENFit kobling og kan ligge i op til 90 dage  

• Størrelserne 8FR og 10FR findes tillige med tungsten 

Sortiment.     

NGP6/55L   6FR x 55 cm (25)   NGP10/85L  10FR x   85 cm (25)  

NGP6/75L   6FR x 75 cm (25)   NGP10/120L 10FR x 120 cm (25) 

NGP6/85L   6FR x 85 cm (25)    

NGP6/120L  6FR x 120 cm (25)  NGP12/85L  12FR x   85 cm (25) 

NGP8/55L   8FR x 55 cm (25)   NGP12/120L 12FR x 120 cm (25) 

NGP8/75L   8FR x 75 cm (25)   NGP14/85L  14FR x  85 cm (25) 

NGP8/85L   8FR x 85 cm (25)   NGP14/120L 14FR x 120 cm (25) 

NGP8/120L  8FR x 120 cm (25)  NGP16/120L 16FR x 120 cm (25) 

D
at

a 
N

G
P

—
 s

o
n

d
e 

m
ed

 g
u

id
ew

ir
e;

  r
ev

. 0
5/

2
02

1
 

Hardam A/S 

Fabersvej 15, 7500 Holstebro 

Telefon 9742 3233  

Email: Post@hardam.dk 

www.hardam-shop.dk 


