
September 2019

FLOCARE® G-TUBE
Udskiftelig gastrostomi- 
sonde til indgivelse af  
sondeernæring og væske 
direkte i ventriklen. 

Flocare® G-tube er en robust gastrostomisonde, som er lavet af vævsvenlig silikone.  
Den er brugervenlig og let at vedligeholde. Flocare® G-tube tilsluttes direkte til enteralt 
ernæringssæt eller ernæringssprøjte til let administration af sondeernæring, væske eller 
medicin.

Den klare polyurethan-sonde gør det nemt at se, om sonden er skyllet efter brug. Den 
klare, udvendige fikseringsplade i silikone gør det let at tilse stomien.



FLOCARE® G-TUBE:

Består af
A: Klar silikonesonde 23 cm lang  
 • Ch størrelse er trykt på sonden
 • Afstandsmærker trykt i centimeter fra ballonen og fremefter
B: Indvendig fikseringsballon af silikone
C: Udvendig fikseringsplade af klar silikone
D: Injektionsventil til indvendig ballon med farvekode
E: Ernæringskonnektor med fastmonteret hætte
 
Størrelse
Ch 10, 14, 16, 18, 20.

Indikation
Langvarig sondeernæring efter at stomi er oprettet. 

Kontraindikationer
Stomikanalen er ikke helet. Infektion i stomien, ascites, gastroparese.

Tilbehør
Udskiftelig ernæringskonnektor. Ekstern fikseringsplade.

Holdbarhed
60 måneder fra produktionsdato. Holdbarhedsdato på pakningen.

Opbevaring
Opbevares ved stuetemperatur. 

Brugstid
Ca. 3-6 mdr. Brugstiden er vanskelig at angive, da den kan variere meget afhængigt af 
bl.a. mængden af mavesyre, medicinering og sondemaden.

For yderligere information se www.nutriciaflocare.com

FLOCARE® G-tuber opfylder EU-direktivet for medicinsk udstyr: MDD/93/42/EEC.
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Produktnavn Nutricia varenr. Salgsenhed

Flocare® G-tube Ch 10 – hvid (Ballonindhold: 3 ml) 594814 2 stk.

Flocare® G-tube Ch 14 – grøn (Ballonindhold: 5 ml) 594815 2 stk.

Flocare® G-tube Ch 16 – orange (Ballonindhold 10 ml) 594816 2 stk.

Flocare® G-tube Ch 18 – rød (Ballonindhold 15 ml) 594817 2 stk.

Flocare® G-tube Ch 20 – gul (Ballonindhold 15 ml) 594818 2 stk.

VAREINFORMATION

A

C

E

B

D


