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Kangaroo™ Gravity EnPlus 
Zestaw ostrza z portem do 
podawania leków
Zestaw ostrza z portem do podawania leków 
Kangaroo Gravity EnPlus umożliwia podawanie mieszanin 
żywieniowych, płynów oraz leków u pacjentów z prawidłowo 
funkcjonującym układem pokarmowym, którzy z przyczyn 
fizycznych nie są w stanie przyjmować pożywienia i/lub 
płynów przez normalne żucie i połykanie.

Znajdujące się na końcu zgłębnika złącze żywieniowe ENFit® 
umożliwia prawidłowe podłączenie zgłębnika do żywienia 
dojelitowego zwiększające bezpieczeństwo pacjentów. 

• Przeznaczony do dojelitowego podawania mieszanin 
żywieniowych, płynów i leków u pacjentów z prawidłowo 
funkcjonującym układem pokarmowym, którzy z przyczyn 
fizycznych nie są w stanie przyjmować pożywienia i/lub 
płynów przez normalne żucie i połykanie

• Zgłębnik z niewielkim otworem
• Wchodzące w skład zestawu złącze ENFit® spełnia wymogi 

określone w normach konstrukcyjnych ISO 80369-3, dzięki 
czemu ogranicza ryzyko nieprawidłowego podłączenia 
zgłębnika dojelitowego i poprawia bezpieczeństwo pacjenta 

• Regulowany zacisk rolkowy do kontrolowania prędkości 
przepływu mieszaniny żywieniowej

• Nie zawiera DEHP 
• Przeznaczony wyłącznie do podłączania mieszanin oraz 

zgłębników do żywienia dojelitowego
• Produkt jednorazowego użytku; używać przez 

maksymalnie 24 godziny
• Nie zawiera lateksu
• Opakowanie: 30 zestawów w opakowaniu

Informacje o produkcie

Męskie złącze Y 
z nakrętką 
z żeńskim 
gwintem ENFit®

Port do podawania 
leków ze złączem ENFit®
Zapewnia bezpieczne 
podłączenie zgłębnika do 
żywienia dojelitowego 
oraz eliminuje ryzyko 
nieprawidłowego 
podłączenia do innych 
złączy z otworami  
o małej średnicy.

Ostrze EnPlus z 
komorą kroplową 
Umożliwia grawitacyjne 
podawanie mieszanin 
żywieniowych, płynów, 
i/lub leków.

Zacisk rolkowy 
Umożliwia zatrzymanie 
i/lub kontrolowanie 
prędkości przepływu 
mieszaniny żywieniowej, 
płynów lub leków przez 
zgłębnik.

Kod 
zamówienia

Opis Wielkość 
opakowania

777901 Zestaw ostrza Kangaroo™ Gravity EnPlus 
z portem do podawania leków

30


