
bezpieczeństwo i wygoda 
użytkowania

NOWE 
kolorowe 

i ekologiczne 
opakowania

Do użyku wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel medyczny



Nie zawiera 
lateksu

- mniejsze 
ryzyko alergii

Kształt
Umożliwiający pełne 
opróżnienie worka

Łatwe w utylizacji
po opróżnieniu Easy Bag 
jest zupełnie płaskie 
i łatwe w utylizacji

Samozasklepiająca się 
membrana
możliwość podłączenia 
worka w dowolnym 
położeniu

Port ENPlus
zabezpiecza przed 
przypadkowym podłą-
czeniem niewłaściwego 
zestawu do przetoczeń

Czytelna podziałka
umożliwia kontrolę 
podanej objętości

Nietłukące się, 
stojące opakowanie
bezpieczne i łatwe 
w użyciu

Opakowanie 

w trosce o pacjenta
i środowisko

EasyBag

Kolorystyczne zróżnicowanie 
opakowań diet dojelitowych 
EasyBag:

umożliwia  szybką
identyfikację

zmniejsza ryzyko pomyłki 
wyboru niewłaściwego produktu

wpływa na wygodę 
przechowywania 
produktu na półkach

Opakowania wyposażone są 
w porty z samozasklepiającą się 
membraną, co zapewnia:

brak ryzyka przypadkowego 
rozlania diety z opakowania

mniejsze ryzyko 
kontaminacji diety

możliwość podłączenia worka 
w każdym położeniu

Dzięki redukcji o 60% masy 
użytego plastiku opakowanie 
EasyBag jest lżejsze o ok. 20g*, 
co zapewnia:

łatwiejszą utylizację

zmniejszenie produkcji plastiku 
i korzyści dla środowiska 
naturalnego 

* w porównaniu z opakowaniami diet dojelitowych typu butelka, 
   gdzie przeciętna masa butelki HDPE 500 ml wynosi ok. 30 g.

Opakowanie  zostało zaprojektowane, tak aby zapewnić EasyBag
wysoki poziom  pacjentom oraz  bezpieczeństwa niezawodność
łatwość użycia .i  przez fachowy personel medyczny
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Żywienie dojelitowe dopasowane do różnych potrzeb pacjenta 
— w nowych opakowaniach Easy Bag

Dowiedz się więcej o żywieniu medycznym na www.zywieniemaznaczenie.pl
 www.fresenius-kabi.plPoznaj nasze produkty — wejdź na

Przedstawione produkty to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego 
do stosowania pod nadzorem personelu medycznego.
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Dedykowany 
kolor 
dla każdego 
produktu
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