
Bezpieczna linia dojelitowa 

Inteligentne połączenie



Bezpieczny system do żywienia 
dojelitowego 

ENPlus do worków 
� Zapobiega podłączeniu zestawów do podawania  

dożylnego
� Łatwe w użytkowaniu rozwiązanie „zamek i klucz”

ENPlus uniwersalny adapter
� Zapobiega podłączeniu do zestawów do podawania 

dożylnego
� Łatwe w użytkowaniu rozwiązanie „zamek i klucz”
� Adapter do butelek z kapslem i szeroką szyjką

ENPlus Spike
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ENPlus Port  
uniwersalny  
adapter

ENPlus Port  
puste worki

Bezpieczny  
i prosty



Jeden prosty system poprawiający 
bezpieczeństwo pacjenta

Grawitacyjny 
zestaw do 
podawania

Ambulatoryjna 
pompa do żywienia 
dojelitowego  
(Enteroport® plus)

Pompa objętościowa 
B. Braun 
Infusomat® Space  

Infusomat® Space  
B. Braun

System Enteroport®  
B. Braun

System grawitacyjny 
B. Braun

System do kontrolowanej insulinoterapii  
B. Braun Space Glucose Control (SGC)  
pozwala utrzymać bezpieczny i wiarygodny 
poziom glikemii u poważnie  chorych pa-
cjentów, zmniejszając ryzyko hiper- i hipo-
glikemii oraz zmiennego poziomu glukozy 
we krwi.  
Z pomocą inteligentnego algorytmu dawko-
wania insuliny SGC integruje węglowodany 
pochodzące z żywienia enteralnego i paren-
teralnego. W wyniku czego precyzyjnie 
wskazuje prawidłową szybkość infuzji insuli-
ny i termin następnego pomiaru glikemii.



ENLock (męski i żeński)
� Niekompatybilny z łącznikami stosowanymi w leczeniu 

dożylnym
� Kompatybilny z większością zgłębników lejkowych  

i łączników
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Łączenie pasujących elementów

Omnifix® bezpieczny odwrotny port do żywienia  
dojelitowego
� Do podawania żywienia dojelitowego lub leków  

dojelitowych i przepłukiwania
� Kompatybilny wyłącznie ze strzykawkami do żywienia 

dojelitowego

Męski 
ENLock

Żeński 
ENLock

Bezpieczny, odwrotny Port Y  
z pasującą strzykawką do podawania  
żywienia dojelitowego Omnifix® Enteral 



Bezpieczna linia dojelitowa

Korzyści dla użytkownika:

�	Specyficzne łączniki do żywienia dojelitowego 
eliminują możliwość pomylenia portów  
dostępu do żywienia dojelitowego i pozajelitowego

�	Fioletowy kod barwny ułatwia identyfikację

�	Jeden system do wszystkich podstawowych 
zastosowań i pojemników z dietą 

B. Braun jest Państwa partnerem w żywieniu klinicznym, oferującym 
pełen zestaw produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego. 
Nasze wszechstronne wsparcie w żywieniu daje Państwu możliwość 
zaspokojenia podstawowych potrzeb pacjentów i pozytywnego 
wpłynięcia na ich wyniki kliniczne.
Zadaniem firmy B. Braun jako lidera bezpiecznej terapii infuzyjnej 
jest poprawa bezpieczeństwa podawania preparatów w ramach 
żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Opisano przypadki 
niewłaściwego połączenia podczas żywienia dojelitowego 
powodującego ciężkie i śmiertelne konsekwencje dla pacjentów.
Firma B. Braun jest świadoma Państwa wymagań dotyczących 
bezpiecznego podawania preparatów w ramach żywienia 
dojelitowego. Nowy system bezpieczeństwa pozwala uniknąć 
pomyłek dotyczących dróg podawania żywienia dojelitowego  
i pozajelitowego.   

Wraz z zestawem produktów w ramach nowego systemu 
bezpieczeństwa, oferujemy Państwu wszelkie niezbędne zestawy 
do podawania, dedykowane strzykawki i dreny.

Niezależnie czy używają Państwo...

  Systemów grawitacyjnych


   Ambulatoryjnych pomp do żywienia dojelitowego  

B. Braun

   lub objętościowych pomp B. Braun Infusomat® Space

System bezpieczeństwa żywienia dojelitowego współpracuje 
ze wszystkimi pojemnikami z dietą, w tym: 

  Workami

  Butelkami szklanymi lub z szeroką szyjką

  Strzykawkami

  Mieszaninami składników dietetycznych



Sposób  
podawania

Zestaw do podawania z pustym workiem Zestaw do podawania z uniwersalnym adapterem

Nutrifix®  
1000 ml Safety 
(bezpieczny) 
Nr art.  9240678

Nutrifix®  
Universal Adapter Safety 
(bezpieczny uniwersalny 
adapter) 
Nr art.  9240622

Enteroport® plus Set  
1000 ml Safety 
(bezpieczny) 
Nr art.  8721735

Enteroport® plus Set  
Universal Adapter Safety 
(bezpieczny uniwersalny 
adapter) 
Nr art.  8721745

Dren Infusomat® Space 
Line ze zintegrowanym 
workiem żywieniowym 
1000 ml 
Nr art.  8250836 SP

Dren Infusomat® Space 
Line z multikonektorem 
uniwesalnym,
i bezigłowym portem  
do wstrzyknięć, 
Nr art.  8250856 SP

System bezpiecznego żywienia dojelitowego 

Oryginalne  
bezpieczne linie 
Perfusor®

Średnica  
wewnętrzna mm/

długość cm
 Nr art. 

1.0 / 150 8722930

Omnifix® Enteral pojemność
stopniowanie 

skali
Nr art. 

5 ml 0.2 ml 4616005-01

10 ml 0.5 ml 4616010-01

20 ml 1.0 ml 4616020-01

50 / 60 ml 1.0 ml 4616050-01

Wszystkie zestawy do podawania są kompatybilne ze strzykawkami  do żywienia dojelitowego 
Omnifix®. Zestawy do podawania z uniwersalnym adapterem mogą być połączone z workami, 
butelkami  z kapslem i szeroką szyjką oraz pustymi workami.  

Dostępne jest również portfolio bezpiecznych 
zgłębników. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji należy skontaktować się  
z lokalnym przedstawicielem firmy  
B. Braun.
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