
Pompy do żywienia dojelitowego Kangaroo ePump™ 

i Kangaroo Joey™

Nawodnienie jest równie ważne dla życia, co odżywianie



Wszyscy potrzebujemy wody w takim samym stopniu, co pożywienia, 

by zapewnić sobie właściwą równowagę płynów i stan odżywienia 

podtrzymujący życie. Dlaczego więc nie podawać pacjentom pokarmu wraz 

z odpowiednią ilością wody, w łatwej do stosowania i godnej zaufania postaci?

Taką innowacyjną i efektywną kosztowo możliwość oferują wyłącznie pompy do 

żywienia dojelitowego Kangaroo ePumpTM i Kangaroo JoeyTM. Oszczędzisz czas 

przeznaczony na podawanie pokarmu i będziesz mieć pewność, że wszyscy pacjenci 

są nie tylko prawidłowo żywieni, ale i nawadniani, przy zachowaniu najwyższych 

standardów bezpieczeństwa.

Oba modele pomp do żywienia dojelitowego Kangaroo ePumpTM

i Kangaroo JoeyTM zapewniają:

• eliminację potrzeby stosowania dodatkowej pompy dojelitowej do podawania wody.

• zmniejszenie zależności pacjenta od wlewów dożylnych i związanych z tym kosztów 

i zagrożeń dla leczenia nawadniającego.

• ograniczenie ryzyka wystąpienia zaburzeń spowodowanych odwodnieniem.

Obie oferują Ci ponadto:

• łatwe do ustalenia i elastyczne dawkowanie.

• proste i dokładnie działające opcje programowania.

Co więcej, wstępne zaprogramowanie nawadniania ułatwia zmniejszenie ryzyka 

zatkania sondy i wiążącą się z tym konieczność jej wymiany.

Nawodnienie i odżywianie w jednym



Pompa do żywienia dojelitowego Kangaroo ePump™ jest przeznaczona 

przede wszystkim do doraźnego lub przewlekłego podawania 

pokarmów w warunkach szpitalnych. Pompa do żywienia dojelitowego 

Kangaroo Joey™ jest mniejsza, lżejsza i bardziej przenośna. Jest więc 

lepiej przystosowana do warunków opieki domowej.

Obydwie pompy cechują się właściwościami ułatwiającymi uzyskanie 

przełomowego połączenia żywienia i nawadniania:

•  tryby karmienia ciągłego i porcjami mogą być programowane 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.

•  klawiatura w układzie ATM ułatwia intuicyjne programowanie i skraca 

czas szkolenia personelu i pacjentów.

•  duży wyświetlacz ułatwia obsługę i kontrolę stanu urządzenia podczas pracy.

•  proste ładowanie zestawu z manualnym lub automatycznym napełnianiem.

•  zestawy pokarmowe z blokadą swobodnego wypływu; różne rodzaje 

alarmów dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta.

•  oferta zróżnicowanych zestawów pokarmowych powiększa dostępne 

możliwości wyboru pokarmu.

Nowoczesny, bezpieczny i łatwy w obsłudze



 Kangaroo ePumpTM Kangaroo JoeyTM

Tryby programowania Ciągłe lub przerywane Ciągłe lub przerywane

Szybkość podawania pokarmu 1-400 ml z dokładnością do 1 ml 1-400 ml z dokładnością do 1 ml

Objętość do podania (VTBD) 1-3000 ml z dokładnością do 1 ml 1-3000 ml z dokładnością do 1 ml

Objętość przepłukująca  
10-500 ml z dokładnością do 1 ml 10-500 ml z dokładnością do 1 ml

lub nawadniająca 

Interwał płukania  
lub nawadniania 

1-24 godzin, z dokładnością do 1 godziny 1-24 godzin, z dokładnością do 1 godziny

Szybkość podawania porcji 1-400  ml z dokładnością do 1 ml 1-400  ml z dokładnością do 1 ml

Objętość porcji 1-3000  ml z dokładnością do 1 ml 1-3000  ml z dokładnością do 1 ml

Interwał karmienia porcjami 1-24 godzin, z dokładnością do 1 godziny 1-24 godzin, z dokładnością do 1 godziny

Ilość porcji 1-99 1-99

Dokładność ±10% lub 0,5 ml, zależnie która wartość większa ±7% lub 0,5 ml, zależnie która wartość większa

Akumulator 15 godzin (przy 125 ml/h) 18 godzin (przy 125 ml/h)

Masa 1,1 kg (bez uchwytu do stojaka na kroplówki) 0,77 kg (bez uchwytu do stojaka na kroplówki)

Wymiary (wys. × szer. × głęb.) 16,8 cm x 16,3 cm x 11,7 cm 10,4 cm x 13 cm x 9,1 cm

PDMS - złącze systemu 
zarządzania danymi pacjenta  

Tak Nie

     

Dane techniczne pompy



 Nr REF Opis Szt. w opak.

 482400S  Kangaroo ePumpTM pompa z uchwytem na stojak do kroplówek 1

 777007 Kangaroo ePumpTM zestaw uniwersalny z nakłuwaczem 30

 777304 Kangaroo ePumpTM zestaw „3 w 1” 30

 777064 Kangaroo ePumpTM zestaw  500 ml 30

 777106 Kangaroo ePumpTM zestaw 1000 ml 30

 777163 Kangaroo ePumpTM zestaw  1600 ml 30

 777015 Kangaroo ePumpTM zestaw z nakłuwaczem i odpowietrznikiem 30

 777023 Kangaroo ePumpTM zestaw z długim bezpiecznym nakłuwaczem 30

 777031 Kangaroo ePumpTM zestaw z krótkim bezpiecznym nakłuwaczem 30

 777049 Kangaroo ePumpTM zestaw z uniwersalnym podwójnym nakłuwaczem 30

 777056 Kangaroo ePumpTM zestaw z menzurką 100 ml 30

 778104 Kangaroo ePumpTM zestaw do podawania pokarmu 1000 ml i płukania 1000 ml 30

 778161 Kangaroo ePumpTM zestaw do podawania pokarmu 1600 ml i płukania 1000 ml 30

 778005 Kangaroo ePumpTM zestaw uniwersalny z nakłuwaczem i zestaw do płukania 1000 ml 30

 778021  Kangaroo ePumpTM zestaw z bezpiecznym nakłuwaczem do pokarmu i z bezpiecznym  30
nakłuwaczem do płynu płuczącego 

 777310 Kangaroo ePumpTM zestaw do podawania pokarmu „3 w 1” i płukania 1000 ml 36

 777311 Kangaroo ePumpTM zestaw do podawania pokarmu „3 w 1” i płukania „3 w 1” 30 

 777411  Kangaroo ePumpTM zestaw z krótkim bezpiecznym nakłuwaczem do pokarmu  30
i bezpiecznym nakłuwaczem do pokarmu płuczącego

 383400  Kangaroo JoeyTM pompa z uchwytem na stojak do kroplówek 1

 666007 Kangaroo JoeyTM zestaw uniwersalny z nakłuwaczem 30

 666015 Kangaroo JoeyTM zestaw z nakłuwaczem i odpowietrznikiem 30

 666049 Kangaroo JoeyTM zestaw uniwersalny z nakłuwaczem podwójny 30

 666064 Kangaroo JoeyTM zestaw 500 ml 30

 666106 Kangaroo JoeyTM zestaw 1000 ml 30

 666163 Kangaroo JoeyTM zestaw 1600 ml 30

 666304 Kangaroo JoeyTM zestaw „3 w 1” 30

 668005 Kangaroo JoeyTM zestaw uniwersalny z nakłuwaczem i zestaw do płukania 1000 ml 30

 668013 Kangaroo JoeyTM uniwersalny zestaw do podawania pokarmu  30
  z nakłuwaczem i zestaw do płukania z nakłuwaczem i odpowietrznikiem 

 668104 Kangaroo JoeyTM zestaw do podawania pokarmu 1000 ml i płukania 1000 ml 30

 668310 Kangaroo JoeyTM zestaw do podawania pokarmu „3 w 1” i płukania 1000 ml 36

 668311 Kangaroo JoeyTM zestaw do podawania pokarmu „3 w 1” i płukania „3 w 1” 30

 382491  Kangaroo ePumpTM zasilacz 1

 382492  Kangaroo ePumpTM uchwyt na stojak do kroplówek  1

 F010484  Kangaroo ePumpTM zestaw akumulatorów 1

 382493  Kangaroo ePumpTM przewód przyłączeniowy zasilania 1

 770000  Kangaroo ePumpTM plecak 1

 770001  Kangaroo ePumpTM torba na ramię 1

 383491  Kangaroo JoeyTM zasilacz 1

 383493  Kangaroo JoeyTM uchwyt na stojak do kroplówek 1

 F010506  Kangaroo JoeyTM zestaw akumulatorów 1

 382493  Kangaroo JoeyTM przewód przyłączeniowy zasilania 1

 7700228  Kangaroo JoeyTM plecak duży – szary  1

 7700248  Kangaroo JoeyTM plecak mały – niebieski 1

 770026  Kangaroo JoeyTM plecak mini – niebieski 1

 770028  Kangaroo JoeyTM plecak supermini – niebieski 1

 770034  Kangaroo JoeyTM plecak mini – różowy 1

 770029  Kangaroo JoeyTM plecak supermini – różowy 1

Informacje do zamówień

Pompa do 

żywienia  

dojelitowego 

Kangaroo 

ePump™

Pompa do 

żywienia 

dojelitowego 

Kangaroo Joey™

Akcesoria



www.covidien.com+   [T]

+   [F]

Covidien Polska

Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 

- Warszawa

COVIDIEN, COVIDIEN z logo i logo Covidien są 

zarejestrowanymi w USA i innych krajach znakami 

handlowymi Covidien AG. Wszystkie inne marki są 

znakami handlowymi spółki Covidien.  

© 2010 Covidien. 

MS/2010/MH/0157/PL


