
För hälso- och sjukvårdspersonal

Compat® StayPut 9/18 FR är en dubbellumen nasojejunal 
sond med ENFit®-koppling och integrerat magsäcks- 
dränage. Den är avsedd  för kritiskt sjuka patienter som 
behöver tidig enteral administrering av nutrition, vätskor 
eller läkemedel till tunntarmen och samtidigt magsäcks-
dränage, genom en näsborre. 

COMPAT® STAYPUT

Nasojejunal sond med dubbellumen  
för samtidigt magsäcksdränage
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FUNKTIONER I KORTHET
Compat® StayPut 9/18 FR är utformad för placerings-
tekniker med direkt visualisering (t.ex. endoskopi, 
interventionell radiologi) och faciliterad endoskopisk 
manipulation.

Den 18 FR dräneringssonden har markeringar för 
placeringsdjup på var 5:e cm för bedömning av 
placeringsdjup och kontroll av sondmigration. Båda 
sonderna är röntgentäta och har en mycket röntgen-
tät spets som gör det lättare att bekräfta korrekt  
placering. En förmonterad och öppen genomflödes- 
ledare till 9 FR sonden ingår som stöd för placering-
en. Ledaren är smord för att minska risken för att 
sonden rubbas ur sitt läge när ledaren tas bort.

Den jejunala näringssonden är kompatibel med alla 
administreringsset och sprutor med ENFit®-koppling. 
ENFit®-kopplingar är utformade för att vara IV-in-
kompatibla, vilket ökar patientsäkerheten genom att 
felkopplingar undviks. Den vita kopplingen på mag-
säckssonden är kompatibel med de flesta  
dräneringssonder*.



Nestlé Health Science
Box 6026, 102 31 Stockholm
www.nestlehealthscience.se
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9/18FR     120cm
JEJUNAL

 

KOMPONENTER
A Försmord och öppen genomflödesledare  
B  ENFit®-koppling med vridlås och lock för  
 näringssond
C  Koppling med lock, utformad för att vara 
 kompatibel med de flesta magsäcksdränage
D  Sondidentifiering på kopplingen
Gastrisk sond 
E   18 FR/120 cm röntgentät magsäckssond med  
 markeringar för placeringsdjup på var 5:e cm
F  Fyra förskjutna dränagehål på sonden  
 (två på varje sida) 
G  Mycket röntgentät spets
Jejunal sond 
H  9 FR/165 cm jejunal röntgentät näringssond
I   Mycket röntgentät spets med två laterala utgångar  
 för näring och öppen distal ände för placering  
 med hjälp av en preplacerad ledare (denna  
 ledare ingår inte)
J   Antennspets för att underlätta endoskopisk  
 manipulation

BESTÄLLNINGAR 

Produkten kan beställas direkt  
från Nestlé Sverige AB

E-post: order@se.nestle.com 
Telefon: 020-32 35 00 
Webbshop:  
www.nestlehealthscience.se/webbshop  
  
PRODUKTNAMN BEST.NR. 

Compat® StayPut    90 06 61  
9/18 FR  
165/120 cm

MINSTA BESTÄLLNINGSENHET:  1 st 

* Vissa inkompatibiliteter kan förekomma.

** BPA, Latex och Ftalater inklusive DEHP är inte avsiktligt 
tillsatt under tillverkningsprocessen.

För närmare information, kontakta din representant för 
Nestlé Health Science eller gå till www.compat.com

Om inget annat anges används alla varumärken  
med tillstånd.

SPECIFIKATIONER
Sondens mått: Gastrisk 18 FR/120 cm Ø 6,0/4,8 mm 

Jejunal 9 FR/165 cm Ø 3,0/2,2 mm
Sterilitet: Steriliserade med etylenoxid.
Förpackning: Individuellt förpackade i askar med 
1 enhet (2,3 x 19 x 25 cm).
Förvaring: Skyddas från direkt solljus och fukt.
Hållbarhet: Upp till 3 år från tillverkningsdatum. 
Utgångsdatum finns på förpackningen.
Användningstid: Upp till 29 dagar. För engångs-
bruk.
ISO-standard: Följer ISO-standarden 80369-3. 
CE-märkning: Överensstämmer med det euro-
peiska medicintekniska direktivet 93/42 EEC. En 
CE-certifiering har utfärdats av ett ackrediterat 
anmält organ: TÜV SÜD (CE0123). 
Juridisk tillverkare: Cedic Srl, Via Liberazione 
63/9, IT-20068 Peschiera Borromeo (MI).  
Miljöavtryck: “Gröna punkten”-symbolen visar att 
Nestlé Health Science tar sitt tillverkaransvar och 
bidrar till finansieringen av återvinningen.
Material: Slang: Polyuretan. ENFit®-koppling: 
Sampolyester. Koppling: Polyuretan. DEHP-, BPA- 
och latexfri**.  
Ursprungsland: Tillverkad i Italien.


