
Katalog sprzetu
do podawania 
zywienia dojelitowego  
 



Spis tresci:

2

Pompa Amika

Akcesoria do pompy Amika

Zestawy do podazy diet dojelitowych przez pompe Amika

Zestawy do podazy diet dojelitowych przez pompe Applix Smart

Zestawy do podazy diet metoda grawitacyjna

Akcesoria

Zgłebniki zywieniowe

Zgłebniki jednokanałowe do zywienia dojelitowego

Zgłebniki wielokanałowe do jednoczesnego zywienia i odbarczania

Dostepy chirurgiczne do przewodu pokarmowego

Plecak dla dzieci

Plecak dla dorosłych

Amika Pump Set VarioLine, ENFit

Amika Pump Set EasyBag, ENFit

Amika Pump Set Bag, ENFit

Amika Pump Set EasyBag mobile, ENFit

Applix Pump Set VarioLine, ENFit

Applix Pump Set EasyBag, ENFit

Applix Pump Set Bag, ENFit

Applix Pump Set EasyBag mobile, ENFit

GraviSet Varioline, ENFit

GraviSet EasyBag, ENFit

GraviSet Bag, ENFit

Strzykawki ENFit

ENFit/ENLock Step Adapter

Złacze ENFit/LL Medi Adapter

EasyBag Bolus Adapter

Freka Tube

Freka SIL

Freka EasyIn

Freka Trelumina

Freka PEG

Freka Pexact-Set ENFit

Freka GastroTube

Freka Button

Freka Intestinal Tube FR 9 do Freka Peg FR 15, ENFit

Freka FKJ/FCJ 9CH

 Freka Button Extension Line I, ENFit

  

   

  

 

4

   4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

13

4

4

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

7

8

8

8

8

8

 10

10

 1 1

   1 2

 1 3

   14

15

15

15

15



Pacjenci, których odzywianie droga doustna 

jest niemozliwe lub niewystarczajace, 

powinni otrzymac leczenie zywieniowe 

dostosowane do ich potrzeb w celu 

zapobiegania lub leczenia niedozywienia 

oraz wsparcia w walce z choroba. Jezeli 

przewód pokarmowy jest wydolny, 

preferowana metoda leczenia 

zywieniowego powinno byc w pierwszej 

kolejnosci zywienie dojelitowe. Prawidłowa 

podaz diet przemysłowych do przewodu 

pokarmowego wymaga zastosowania 

odpowiedniego, dedykowanego sprzetu 

medycznego. Fresenius Kabi oferuje szeroki 

asortyment niezbednego sprzetu 

umozliwiajacego prawidłowe i bezpieczne 

prowadzenie leczenia zywieniowego droga 

przewodu pokarmowego.
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System połaczen zestawów do zywienia 

dojelitowego ENFit został opracowany 

po to, aby zapobiec przypadkowemu, 

błednemu podłaczeniu systemów 

do zywienia dojelitowego do systemu 

dozylnego (IV). ENFit jest kompatybilny 

wyłacznie z systemami do podazy 

dojelitowej, dzieki czemu zmniejsza 

ryzyko niewłasciwego połaczenia. 

Fresenius Kabi we współpracy 

z producentami, dystrybutorami oraz 

dostawcami sprzetu do podazy zywienia 

dojelitowego zrzeszonymi w ramach 

Globalnego Stowarzyszenia Dostawców 

Urzadzen do Zywienia Dojelitowego 

(GEDSA), podjał działania na rzecz 

opracowania systemu połaczen zestawów 

do zywienia dojelitowego, zapobiegajacemu 

niewłasciwej podazy płynów. W efekcie 

działan podjetych na rzecz zwiekszenia 

bezpieczenstwa pacjentów został 

opracowany nowy standard ISO 80369-3 

dla złaczy z otworami o małej srednicy, 

zwanych ENFit.

W celu zapewnienia pełnej zgodnosci 

oferowanych zestawów do podazy diet 

dojelitowych z nowym standardem ISO 

oraz w trosce o najwyzszy poziom 

bezpieczenstwa pacjentów, Fresenius Kabi 

wprowadza zestawy do podazy diet typu 

Gravity, Applix oraz Amika wyposazone 

jedynie w koncówke ENFit. 



®Pompa Amika

®Akcesoria do pompy Amika :

Pompa do zywienia dojelitowego, 

do stosowania w warunkach szpitalnych i domowych.

• Masa pompy: 610 g

• Wymiary pompy: 138 x 128 x 48 mm

• Czas pracy – zasilanie bateryjne: 24h (125 ml/h)

• Czas ładowania baterii: 6 h

• Duzy, czytelny wyswietlacz

• Dokładnosc przepływu: ±5% przy 125 ml/h

• Zakres przepływu: 1¸600 ml/h

• Zmiana ustawienia zakresu przepływu:

– co 1 ml w przedziale od 1-100 ml/h 

– i co 5 ml w przedziale 100-600 ml/h

• Zakres ustawien dawki: 1-5000 ml

– co 1 ml w przedziale od 1-100 ml 

– i co 5 ml w przedziale 100-5000 ml

• Historia podawania: 250 rekordów

• Historia alarmów: 250 rekordów

• Tryb pracy nocnej

• Tryb automatycznego napełniania zestawu

• System wizualnych i akustycznych alarmów

• Ochrona przed wilgocia: IP35

Plecak dla dzieci

Z dedykowanym miejscem na pompe Amika , 

zestaw do podazy typu Amika  Pump Set 

EasyBag mobile oraz worek z dieta 

o objetosci max 500 ml.

®

®

Plecak dla dorosłych

Z dedykowanym miejscem na pompe Amika , 

zestaw do podazy typu Amika  Pump Set EasyBag mobile 

oraz worek z dieta o objetosci max 1500 ml.

®

®

Plecak do zastosowan mobilnych umozliwiajacy wygodne 
®przenoszenie oraz korzystanie z pompy Amika .
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Zestawy do podazy diet dojelitowych 
®przez pompe Amika

®Amika  Pump Set VarioLine, ENFit

®do opakowan typu worek lub butelka przez pompe Amika  

o długosci 250 cm z komora kroplowa, zamykanym 

kranikiem do podawania leków, zakonczony portem

do zgłebników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP. 

Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny 

®Amika  Pump Set EasyBag, ENFit

®miekkich typu worek przez pompe Amika  o długosci 

250 cm, z komora kroplowa, zamykanym kranikiem 

do podawania leków, zakonczony portem do zgłebników 

typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP.

Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach 

®Amika  Pump Set Bag, ENFit

Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompe 
®Amika  o długosci 250 cm z pustym workiem o objetosci 

1500 ml, komora kroplowa, zamykanym kranikiem 

do podawania leków, zakonczony portem do zgłebników 

typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP.

®Amika  Pump Set EasyBag mobile, ENFit

Zestaw do zastosowan mobilnych do podawania diet 

dojelitowych w opakowaniach miekkich typu worek 
®przez pompe Amika  o długosci 250 cm bez komory 

kroplowej, z zamykanym kranikiem do podawania leków, 

zakonczony portem do zgłebników typu ENFit. 

Wolny od lateksu i DEHP.
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®Applix  Pump Set EasyBag, ENFit

Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach 
®miekkich typu worek przez pompe Applix  Smart 

o długosci 190 cm z komora kroplowa, zamykanym 

kranikiem do podawania leków, zakonczony portem 

do zgłebników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP.

®Applix  Pump Set VarioLine, ENFit

Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny 

do opakowan typu worek lub butelka przez pompe 
®Applix  Smart o długosci 190 cm z komora kroplowa, 

zamykanym kranikiem do podawania leków, 

zakonczony portem do zgłebników typu ENFit. 

Wolny od lateksu i DEHP.

®Applix  Pump Set EasyBag mobile, ENFit

Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach 
®miekkich typu worek przez pompe Applix  Smart 

o długosci 230 cm bez komory kroplowej, z zamykanym 

kranikiem do podawania leków, zakonczony portem 

do zgłebników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP.

®Applix  Pump Set Bag, ENFit

Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompe 
®Applix  Smart o długosci 190 cm z pustym workiem 

o objetosci 1500 ml, komora kroplowa, zamykanym 

kranikiem do podawania leków, zakonczony portem 

do zgłebników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP.

Zestawy do podazy diet dojelitowych 
®przez pompe Applix  Smart
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GraviSet EasyBag, ENFit

miekkich typu worek metoda grawitacyjna o długosci 

190 cm z komora kroplowa, zaciskiem rolkowym, 

zamykanym kranikiem do podawania leków, 

zakonczony portem do zgłebników typu ENFit. 

Wolny od lateksu i DEHP.

Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach 

Zestawy do podazy diet metoda grawitacyjna

GraviSet Varioline, ENFit

do opakowan typu worek lub butelka metoda grawitacyjna 

o długosci 190 cm z komora kroplowa, zaciskiem 

rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków, 

zakonczony portem do zgłebników typu ENFit. 

Wolny od lateksu i DEHP. 

Zestaw do podawania diet dojelitowych uniwersalny 

GraviSet Bag, ENFit

Zestaw do podawania diet dojelitowych metoda 

grawitacyjna z pustym workiem o objetosci 1500 ml, 

komora kroplowa, zaciskiem rolkowym, zamykanym 

kranikiem do podawania leków, zakonczony portem 

do zgłebników typu ENFit. Wolny od lateksu i DEHP.
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Akcesoria

Strzykawki ENFit

Strzykawka enteralna jednorazowego uzytku do 

zastosowania wyłacznie w zywieniu droga pokarmowa, 

z systemem złaczy ENFit niezgodnym z systemem złaczy 

Luer/EnLock/inne w celu zapobiegania omyłkowemu 

połaczeniu róznych systemów, trzyczesciowa, z zakon-

czeniem zlokalizowanym centrycznie, sterylna, pakowana 

pojedynczo, nie zawiera lateksu oraz DEHP, dostepne 

pojemnosci: 10 ml, 60 ml, 100 ml.

Oryginalne opakowanie typu blister-pack, okres waznosci 

60 miesiecy. Kompatybilna z dostepnymi na rynku 

zgłebnikami nosowo-zoładkowymi oraz nosowo-jelitowymi 

wyposazonymi w port typu ENFit. Zapewnia łatwosc 

w podawaniu diety, leków i płynów. 

ENFit/ENLock Step Adapter

do podazy diet z koncówka ENFit z dostepem 

do przewodu pokarmowego typu ENLock.

Złacze umozliwiajace połaczenia zestawu 

EasyBag Bolus Adapter

z worka typu EasyBag strzykawka typu ENFit.

Adaptor umozliwiajacy pobranie diety 

Złacze ENFit/LL Medi Adapter

typu Luer-Lock z portem typu ENFit.

Złacze umozliwiajace połaczenia strzykawki 

Freka Button Extension Line I, ENFit

ze strzykawka enteralna w systemie ENFit.

Długosc 30 cm.

Złacze umozliwiajace połaczenie Freka Button 
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Zgłebniki zywieniowe
Zgłebniki umozliwiaja dostep do przewodu 

pokarmowego bez interwencji chirurgicznej.

Wskazania 

Rozpoczynanie zywienia i/lub

zywienie krótkotrwałe (4 - 6 tygodni)

Odbarczanie zoładka

Rodzaje zgłebników

Standardowe (słuzace tylko do zywienia)

Wielokanałowe (do jednoczesnego

zywienia i odbarczania)

Materiał

Poliuretan

Silikon

PCV

Silikon

Poliuretan

Robia sie sztywne po 2-3 
dniach uzywania: ryzyko 
powstawania odlezyn, 
ryzyko zakazen ® tylko 
w wyjatkowych przypadkach 
(np. diagnostyka).

Delikatny materiał, 
wygodniejszy dla pacjenta 
ale stwarzajacy ryzyko 
zakazen (drozdze).

Dlaczego wazne jest, aby wybrac zgłebnik 

wykonany z odpowiedniego materiału?

Najwieksza srednica 
wewnetrzna, najmniej 
podatny na zatkania 
i zakazenia. Wytrzymały.
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®Freka  Tube

dwunastniczej, z prowadnica umozliwiajaca 

łatwe załozenie, ze znacznikiem RTG i podziałka, 

długosci 120 cm. Zakonczone oliwka z dwoma otworami 

bocznymi. Wolny od lateksu i DEHP. Koncówka ENFit. 

Rozmiary: 

 8 CH/120 CM

10 CH/120 CM

12 CH/120 CM

Zgłebnik poliuretanowy w wersji zoładkowo-

®Freka  SIL

ze znacznikiem RTG i podziałka, o długosci 130 cm. 

Wolny od lateksu i DEHP. Nadruk na zgłebniku pozwala 

na identyfikacje kodu, długosci, rozmiaru.

Rozmiar: 

8 CH/130 CM

Zgłebnik silikonowy w wersji zoładkowo-dwunastniczej, 

Zgłebniki jednokanałowe 

do zywienia dojelitowego



®Freka  EasyIn

jelitowej oraz do odbarczania 

zoładkowego ze znacznikiem RTG 

i podziałka. Czesc dojelitowa 

o długosci 270 cm, 8 CH/FR, czesc 

dozoładkowa o długosci 100 cm, 

16 CH/FR. Wolny od lateksu.

Zgłebnik dwukanałowy w wersji 

Zgłebniki wielokanałowe 

do jednoczesnego zywienia i odbarczania

Wprowadzic zgłebnik przy pomocy endoskopu 

przez jame ustna i przeprowadzic go przez przełyk 

oraz zoładek jak najdalej w kierunku jelita.

Nasunac zgłebnik dozoładkowy na zgłebnik dojelitowy 

koncówka do przodu i przesunac go az do pozadanego 

miejsca w zoładku. Dopilnowac, aby zgłebnik dojelitowy 

pozostał w ustalonym połozeniu.

Załozyc łaczniki nasadki.

Przekierowac zgłebnik z jamy ustnej do nosowej.

Zakładanie

1.

2.

3.

4.
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Wprowadzic endoskop do zoładka przez usta 

i przeprowadzic insuflacje powietrzem.

2.

Ostroznie wycofac mandryn i endoskop.

®Freka  Trelumina

do odbarczania zoładkowego z funkcja odpowietrzania 

(zabezpieczajaca przed uszkodzeniami sluzówki 

przewodu pokarmowego) ze znacznikiem RTG i podziałka. 

Czesc dojelitowa o długosci 150 cm, 9 CH/FR, 

czesc dozoładkowa o długosci 95 cm, 16 CH/FR. 

Wolny od lateksu. Mozliwy do załozenia metoda 

konwencjonalna przez nos pod kontrola radiologiczna, 

przez nos z monitorowaniem endoskopowym 

lub technika Seldingera.

Zgłebnik trójkanałowy w wersji jelitowej oraz 

Wprowadzic zgłebnik za wiezadło wieszadłowe

dwunastnicy.

4.

5.

Chwycic elastyczna koncówke zgłebnika 

w zoładku kleszczykami chwytajacymi endoskopu.

3.

Włozyc koncówke zgłebnika do nosa 

i ostroznie wprowadzic po tylnej scianie gardła 

za pomoca delikatnych ruchów obrotowych.

1.

Zakładanie z monitorowaniem endoskopowym
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Dostepy chirurgiczne 

do przewodu pokarmowego

Freka PEG

FR 15
FR 20

Freka 
Intestinal Tube

FR 9 
dla Freka PEG 15 FR

Freka 
GastroTube

FR 15

Freka Pexact

FR 15

Freka Belly
Button

FR 15

Freka FCJ

FR 9

Zakładanie przy pomocy lub pod kontrola endoskopu
Zakładanie

chirurgiczne

JejunostomiaDo wymiany załozonego PEGDo pierwszego załozenia dostepu

®Freka  PEG

 

metoda endoskopowa. Wykonany z poliuretanu, ze znacz-

nikiem RTG. Wolny od lateksu i DEHP. W opakowaniu 

akcesoria umozliwiajace pierwotne załozenie.

Rozmiary: 

15 CH/35 CM – srednica zewnetrzna 4,8 mm, 

srednica wewnetrzna 3,6 mm,

20 CH/35 CM – srednica zewnetrzna 6,6 mm, 

srednica wewnetrzna 5,0 mm.

Zestaw zawiera:

· Zgłebnik PEG poliuretanowy,

· Kaniule punkcyjna z zaworem bezpieczenstwa 

(powietrznym),

· Jednorazowy skalpel,

· Szpule podwójnej nici z koncówka wprowadzajaca,

· Zewnetrzna silikonowa płytke mocujaca, nieprzepusz-

czalna dla promieniowania rentgenowskiego,

· Zacisk zgłebnika,

· Łacznik ENFit, w którego skład wchodza:

- sruba mocujaca, 

- złacze ENFit.

Zestaw do długotrwałego zywienia, zakładany przezskórnie 
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®Freka  Pexact-Set ENFit

zakładany przezskórnie metoda „push” pod kontrola 

endoskopowa, wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. 

Port do napełniania balonu z zastawka antyrefluksowa. 

Wolny od lateksu i DEHP.

Rozmiar 15 CH.

Zestaw zawiera:

· Urzadzenie do gastropeksji (Loop Fixture II),

· Trokar z rozszczepialna osłona ze stali nierdzewnej 

z koncówka w kształcie ostrosłupa, długosc: 17,5 cm, 

FR 16,

· Silikonowy zgłebnik zakonczony balonem FR 15,

długosc trzonu: 23 cm ±1 cm,

· 2 x nici chirurgiczne,

· Skalpel,

· Strzykawke ze złaczem Luer, 5 ml,

· Waciki.

Zestaw do długotrwałego zywienia dozoładkowego, 

Wprowadzenie

trokara.

Zakładanie

Wprowadzenie 

Pexact.

1.

5.

Usuniecie Pexact

i zawiazanie nici.

4.

Usuniecie 

prowadnika.

8.

Wysuniecie nici

i zacisniecie petli.

3.

Napełnienie balonika.

7.

Wysuniecie petli.

2.

Wprowadzenie PEGA 

przez prowadnik.

6.
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®Freka  FKJ/FCJ 9CH

przeznaczony do długotrwałego zywienia dojelitowego. 

Wykonany z poliuretanu, o długosci 75 cm, srednicy 

zewnetrznej 2,9 mm, srednicy wewnetrznej 1,9 mm, 

z podziałka. Wolny od lateksu i DEHP.

Zestaw zawiera:

· Kaniule długa (z białym uchwytem) z tepym stalowym

mandrynem do cewnikowania jelita czczego,

· Kaniule krótka (z niebieskim uchwytem) 

do nakłuwania sciany jamy brzusznej,

®· Zgłebnik poliuretanowy Freka : FR 9, długosc 75 cm, 

z otworem dystalnym,

®· Złacze Freka  ENFit do zabiegu cienkoigłowej 

jejunostomii z zastosowaniem cewnika 

(ang. fine-needle catheter jejunostomy, FCJ),

®· Płytke mocujaca Freka  wykonana z kauczuku silikonowego,

®· Zacisk Freka  do zgłebnika.

Zestaw do sródsciennej chirurgicznej jejunostomii, 

®Freka  GastroTube

zakładany metoda „push” jako wymiennik istniejacego 

zgłebnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany 

z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu 

z zastawka antyrefluksowa. Wolny od lateksu i DEHP.

3Rozmiar 15 CH, długosc 13 cm, pojemnosc balonika 5-7,5 cm .

Zestaw do długotrwałego zywienia dozoładkowego, 

® ®Freka  Intestinal Tube FR 9 do Freka  Peg FR 15, ENFit

zakładany do uprzednio juz załozonego Freka PEG 15 CH, 

długosc 120 cm, z podziałka i znacznikiem RTG. 

Wolny od lateksu i DEHP.

Zgłebnik do zywienia do dwunastnicy lub jelita cienkiego, 

®Freka  Button

dozoładkowego, zakładany metoda „push” jako 

wymiennik istniejacego zgłebnika (typu PEG, GastroTube 

lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. 

Port do napełniania balonu z zastawka antyrefluksowa.  

Wolny od lateksu i DEHP. Koncówka Luer Lock. 

Rozmiary: CH 15/1,1 cm, CH 15/1,4 cm, CH 15/1,7 cm, 

CH 15/2,0 cm, CH 15/2,5 cm, CH 15/3,0 cm, CH 15/3,5 cm, 

CH 15/4,0 cm, CH 15/4,5 cm. 

Zestaw niskoprofilowy do długotrwałego zywienia 



Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
tel.: +48 22 345 67 89
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