
For helsepersonell

Compat® StayPut 9/18 FR er en nasojejunal sonde med 
dobbeltlumen i polyuretan. Den er produsert for alvorlig 
syke pasienter som trenger tidlig enteral administrering 
av ernæring, væsker eller legemiddel til tynntarmen og 
samtidig gastrisk drenering.

COMPAT® STAYPUT

9/18 FR 120/165 cm ENFit®
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 KORT OM FUNKSJONENE
Compat® StayPut 9/18 FR er utformet for plasserings-
teknikker med direkte visualisering (f.eks. endoskopi, 
intervensjonsradiologi) og endoskopisk manipulasjon. 

18 FR dreneringssonden har markeringer for  
plasseringsdybde ved hver 5. cm for å bedømme 
plasseringsdybden og kontroll av sonden. Sondene  
er røntgentette og har en tett røntgenspiss som gjør 
det lettere å bekrefte korrekt plassering av sonden. 
Det inngår en forhåndsmontert leder for å lette  
plasseringen av sonden. Lederen er smurt for  
å redusere risikoen for at sonden flyttes på når  
lederen fjernes. 

Den jejunale ernæringssonden er kompatibel med 
alle administreringssett og sprøyter med ENFit®- 
koblinger. ENFit®-koblinger er utformet slik at den 
ikke kan brukes med intravenøse produkt for økt 
pasientsikkerhet. Dette for å unngå feilkoblinger. Den 
hvite koblingen på magesekksonden er kompatibel 
med de fleste dreneringssondene. 



 
 SPESIFIKASJONER

Sondemål: Gastrisk 18 FR/120 cm/47 tum 
Ø 6,0/4,8 mm. 
Jejunal 9 FR/165 cm/65 tum Ø 3,0/2,2 mm.
Siterilitet: Sterilisert med etenoksid.
Forpakning: Individuelt pakket i esker med  
1 enhet (220 x 25 x 235 mm).
Oppbevaring: Beskyttes mot direkte sollys og 
fukt. 
Holdbarhet: Opptil 3 år fra produksjonsdato. 
Utløpsdato på forpakningen. 
Brukstid: Opptil 29 dager. Til engangsbruk.
ISO-standard: Oppfyller ISO-standard 80369-1.  
Utviklet for å oppfylle kommende ISO-standard 
80369-3. 
Miljøsymbol: Grønt-punkt symbolet markerer  
at Nestlé Health Science kjenner sitt produsentan-
svar og bidrar til finansiering av gjenvinning. 
Materiale: Slange: Polyuretan. Kobling: ABS.  
Produsert uten bruk av naturgummilatex, DEHP  
og BPA. Nærmere informasjon blir gitt på fore-
spørsel. 
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9/18FR     120cm JEJUNAL

KOMPONENTER

A Forhåndssmurt og åpen gjennomstrømningsleder
B ENFit®-kobling med skrukork med lokk for   
 næringssonde 
C Kobling for magesekkdrenasje med lokk
D Sondeidentifisering på koblingen 
Gastrisk sonde 
E 18 FR/120 cm røntgentett magesekksonde med   
 markering for plasseringsdybde på hver 5. cm 
F Fire drenasjehull på sonden (to på hver side)
G Røntgentett ende
Jejunal sonde 
H  9 FR/165 cm jejunal røntgentett næringssonde 
I   Røntgentett ende med to laterale utganger for   
 næring og åpen distal ende for plassering med   
 hjelp av en pre-plassert leder (denne leder inngår  
 ikke).
J  Antennespiss for å avhjelpe endoskopisk  
 manipulasjon. 

BESTILLING 

Produktet kan kjøpes via apotek, bandagist eller 
leverandør av medisinsk forbruksmateriell. 
Grossister bestiller hos: Nestlé Sverige AB,  
Box 7173, 250 07 Helsingborg 

Bestilling: orders@no.nestle.com 
Spørsmål ang. bestilling:  
kundeservice@no.nestle.com 
Tlf. kundeservice: 67 81 73 99 
 
PRODUKT BEST.NR. VARENR 
Compat® StayPut    90 06 11 97 31 34 
9/18 FR 
120/165 cm ENFit®

MINSTE BESTILLINGSENHET: 1stk

* Enkelte inkompatibiliteter kan forekomme. 

For nærmere informasjon, kontakt din representant for 
Nestlé Health Science eller gå til www.compat.com

® Registrert varemerke som tilhører Société des
Produits Nestlé S.A.

For ytterligere informasjon om ENFit® besøk
www.stayconnected.org

Nestlé Health Science
Postboks 683, Skøyen
0214 Oslo 
www.nestlehealthscience.no


