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Flocare zestaw uniwersalny grawitacyjny (89755)
 

Cena: 21,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Asortyment Flocare to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania dla pacjentów wymagających żywienia drogą inną niż doustna.

Zestaw uniwersalny grawitacyjny Flocare to zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką ENFit, służący do połączenia
worków/butelek/butelek OpTri z dietą i ze zgłębnikiem. Wyrób umożliwia żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu przy zastosowaniu
metody grawitacyjnej.

Zestaw uniwersalny grawitacyjny Flocare składa się z elementów takich jak:

Łącznik pasujący do butelek,
Łącznik ENPlus pasujący do worków/butelek OpTri,
Komora kroplowa,
Zacisk rolkowy,
Port medyczny ENFit – służy do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu,
Złącze ENFit (żeńskie) do połączenia ze zgłębnikiem z łącznikiem ENFit,
Nasadki ochronne,
Nakrętka do portu medycznego,
Koszyk do zawieszenia butelki z dietą.

Zestaw uniwersalny grawitacyjny Flocare służy do połączenia butelki z dietą (500ml lub 200ml) lub worka z dietą (opakowanie miękkie
typu Pack) ze zgłębnikiem.

Wskazania i działanie
Zestaw uniwersalny grawitacyjny Flocare służy do żywienia pacjentów metodą ciągłego wlewu. Należy pamiętać, że wlew ciągły może
być prowadzony, jeśli zestaw jest odpowiednio pielęgnowany i wymieniany z częstotliwością podaną przez producenta.
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Zestaw grawitacyjny Flocare należy wymieniać co 24 godziny. Stosując jako metodę żywienia metodę wlewu ciągłego, należy
zachować minimum 6 do 8 godzin przerwy nocnej.

Metoda wlewu ciągłego jest bardzo bezpieczna, ponieważ sposób podawania diety minimalizuje ryzyko wystąpienia biegunki i
nietolerancji żywienia u pacjenta. Wadą wlewu ciągłego jest konieczność wielogodzinnego podłączenia opakowania diety, co zmniejsza
mobilność pacjenta i utrudnia mu poruszanie się.

W niektórych przypadkach można więc zastosować metodę pośrednią i połączyć metodę wlewu ciągłego z metodą porcji. Wówczas
dietę podaje się wlewem przez kilka godzin, robiąc kilkugodzinne przerwy między podawaniem, co umożliwia prowadzenie w miarę
normalnego trybu życia. Dietę można również podawać w nocy, podczas snu, robiąc przerwę dzienną. Ilość diety, czas i prędkość jej
podawania powinien ustalić lekarz. Średnio przyjmuje się, że osoba dorosła powinna otrzymać 1500–2000 kcal dziennie.

Należy pamiętać, aby pacjentowi zawsze podawać dietę w temperaturze pokojowej. Maksymalna prędkość podaży diety to do 200 ml
pokarmu na godzinę. Zbyt duża prędkość może spowodować takie problemy jak: biegunka, nudności lub wymioty. Zaleca się ułożenie
pacjentów na czas karmienia w pozycji półsiedzącej/półleżącej. Znacznie ułatwia to pasaż pokarmu przez żołądek. Należy także
pamiętać, aby otwarte opakowania z dietą zużywać w ciągu 24 godzin i nie przechowywać ich dłużej.

Stosowanie
Jak przeprowadzić żywienie metodą grawitacyjną?
Zgodnie z zaleceniami producenta, zestaw uniwersalny grawitacyjny Flocare należy połączyć i przygotować do stosowania w
następujący sposób:

Odkręcić i zdjąć osłonę z opakowania diety,
Zamknąć światło zestawu zaciskiem rolkowym,
Nakręcić zestaw żywieniowy na opakowanie z dietą,
Docisnąć zestaw żywieniowy w dół, aż do przekłucia folii aluminiowej,
Zawiesić opakowanie z dietą.

Aby podać dietę, należy:

Ścisnąć komorę kroplową, aż do napełnienia jej w 1/3 objętości,
Otworzyć światło zestawu zaciskiem rolkowym i zdjąć osłonę z końcówki zestawu żywieniowego,
Poczekać, aż dieta przejdzie przez zestaw żywieniowy, a następnie zamknąć światło zestawu zaciskiem rolkowym po jego
napełnieniu,
Ustawić prędkość podawania diety zaciskiem rolkowym,
Włożyć końcówkę zestawu żywieniowego do łącznika zgłębnika i obrócić o 90°.

Jeżeli zestaw ma zostać przepłukany przez port do płukania, to najpierw należy zamknąć światło zestawu zaciskiem rolkowym i
otworzyć port do płukania. Przepłukać port strzykawką, używając ok. 25-50 ml wody. Następnie nałożyć kapturek na port do płukania.

W celu odłączenia zestawu uniwersalnego grawitacyjnego Flocare należy:

Odłączyć końcówkę zestawu żywieniowego od łącznika zgłębnika,
Zamknąć kapturek łącznika zgłębnika,
Nałożyć osłonę na końcówkę zestawu żywieniowego.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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