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Flocare -RAVINNONSIIRTOLAITTEISTO
Annosteltaessa Flocare Infinity -syöttöpumpulla

Flocare Infinity universaali pumppusiirtolaite
•  Sopii suoraan letkuravintovalmistepakkaukseen
•  Pulloadapteri mahdollistaa yhdistämisen pulloihin; mukana  

 ripustin
•  Tippakammio ja lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
•  ENFit

Flocare Infinity reppusiirtolaite 
•  Sopii suoraan letkuravintovalmistepakkaukseen
•  Sopii käytettäväksi Infinity Go -selkärepun kanssa
•  Lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
•  ENFit

Flocare säiliö Flocare Infinity -pumppuun
•  Käytetään veden ja lasten jauhemaisesta erityisvalmisteesta sekoitetun  

 letkuravinnon annosteluun
•  Pussiosa pehmeää muovia
•  Tilavuus 2 litraa, mitta-asteikko 100–2000 ml
•  Tippakammio ja lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
•  ENFit

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL) tilausnro tuotenro

Flocare säiliö Flocare Infinity -pumppuun 1984715 590068

YHTEENSOPIVUUS
Kaikki Nutrician siirtolaitteet sopivat suoraan ENPlus letkuravitsemus tuotteisiin. Mikäli käytössänne ei ole ENFit-syöttöletkut ja 
-oraaliruiskut, välikappaleet on tilattava erikseen Tamrosta. Katso koodit kohdasta Flocare - LISÄTARVIKKEET.

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL) tilausnro tuotenro

Flocare Infinity universaali pumppusiirtolaite 1983824 589825

Flocare Infinity reppusiirtolaite 1986082 586520

RAVINNONSIIRTOLAITTEISTON OMINAISUUDET
•  ENFit-liitännät

•  Ravinnonsiirtolaitteiston vaihtoväli letkuravinnon annostelussa on 24 tuntia

•  Flocare säiliön vaihtoväli on 7 vrk, kun sitä käytetään veden annosteluun

•  Eivät sisällä lateksia eivätkä ftalaatteja



Annosteltaessa käsivaraisesti

Flocare universaali siirtolaite käsivaraiseen annosteluun
•  Sopii suoraan letkuravintovalmistepakkaukseen
•  Pulloadapteri mahdollistaa yhdistämisen pulloihin;  

 mukana ripustin
•  Tippakammio, rullasulkija ja lääkkeenanto-/huuteluhaarake
•  ENFit

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL) tilausnro tuotenro

Flocare säiliö käsivaraiseen annosteluun 1742436 589785

Flocare säiliö käsivaraiseen annosteluun
•  Käytetään veden ja lasten jauhemaisesta erityisvalmisteesta sekoitetun  

 letkuravinnon annosteluun
•  Pussiosa pehmeää muovia
•  Tilavuus 2 litraa, mitta-asteikko 100–2000 ml
•  Tippakammio, rullasulkija ja lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
•  Veden annosteluun käytettäessä vaihtoväli 7vrk
•  ENFit

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL) tilausnro tuotenro

Universaali ravinnonsiirtolaite käsivaraiseen annosteluun 1920933 589755

Flocare -SYÖTTÖLETKUT
Flocare PUR -syöttöletkut

Nasogastrinen syöttöletku letkuruokintaan mahalaukkuun
• Röntgenpositiivinen, läpinäkyvä polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 1 cm välein ja  

valmiiksi liukastettu ohjainvaijeri 
• Värikoodattu ruokintayhdistäjä
• Pyöristetty avonainen kärki ja kaksi sivuaukkoa (Ch 5/50 cm letkussa suljettu kärki)
• Steriili

Vaihtovälisuositus:  
6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL) tilausnro tuotenro sisä-/ulko- 
halkaisija

CH 5/50 cm (harmaa) 1533595 594566 1,0/1,7 mm

CH 6/60 cm (vaalean vihreä) 1533561 594567 1,1/2,0 mm

CH 6/110 cm (vaalean vihreä) 1533587 594568 1,1/2,0 mm

CH 8/110 cm (sininen) 1610849 594569 1,8/2,7 mm 

CH 10/110 cm (musta) 1610997 594570 2,1/3,3 mm

CH 12/110 cm (valkoinen) 1533637 594571 2,6/4,0 mm

CH 14/110 cm (tumman vihreä) 1533645 594572 3,2/4,7 mm 



Flocare nappisyöttöletku

Flocare Nasogastrinen syöttöletku tyhjennyshaarakkeella

Mic-Key-syöttönappien kanssa yhteensopiva nappisyöttöletku
• 30 cm pituinen nappisyöttöletku
• 90 astetta kääntyvä kulmayhdistin helpottaa liikkumista 
• Pikasulkija

Vaihtovälisuositus:  
 7 päivää

TILAUSTIEDOT (MY 5 KPL) tilausnro tuotenro

Sopii käytettäväksi Mic-Key-syöttönapin kanssa 2113462 591398

Flocare Bengmark -nasojejunaaliletku

Nasojejunaaliletku letkuruokintaan pohjukais- tai ohutsuoleen, 
esim. varhaiseen postoperatiiviseen letkuruokintaan
• Röntgenpositiivinen polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 1 cm välein
• Kärkipaksunnos, jossa neljä sivuaukkoa
• Letkun kärki on n. 23 cm:n matkalta spiraalimaisesti kierteillä  

(Flocare Bengmark -patentti)
• Erillinen Hydromer-päällysteinen ohjainvaijeri, jonka kärjessä suojapaksunnos
• Letkussa kiinteästi polyuretaaninen ruokintayhdistäjä
• Mikäli letku halutaan lyhentää, on tilattava erillinen metallikiinnityksellä oleva  

ruokintayhdistäjä (591397)
• Steriili

Vaihtovälisuositus:  
6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

Flocare nasogastrinen syöttöletku tyhjennyshaarakkeella
• Röntgenpositiivinen, läpinäkyvä polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 1 cm välein ja val-

miiksi liukastettu ohjainvaijeri
• Pyöristetty avonainen kärki ja 5 sivuaukkoa
• Yhdistelmäletku, jota voidaan käyttää sekä enteraaliseen ravitsemukseen että vatsalaukun 

tyhjentämiseen ja tarkistamiseen tarvittaessa
• Sekä ENFit-ravitsemusportti että tyhjennyshaarake ovat suljettavissa ja avattavissa toisistaan 

riippumatta pikasulkijoilla
• Steriili

Vaihtovälisuositus:  
6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL) tilausnro tuotenro sisä-/ulko- 
halkaisija

CH 10/145 cm 1127786 594825 2,4/3,3 mm

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL) tilausnro tuotenro sisä-/ulko- 
halkaisija

CH 14/110 cm (vihreä) 2398444 624856 2,4/3,3 mm

HUOM.
Yhdistelmäletku: 
kaksi toimintoa



Flocare PEG-letkut 

Perkutaaninen endoskooppinen gastrostomialetku 
pitkäaikaiseen letkuruokintaan mahalaukkuun
• Läpinäkyvä 40 cm pituinen, rtg-positiivinen carbothane-polyuretaani -letku, jossa: 

- sisäinen kiinteä pidikelevy  
- Hydromer-päällysteinen silmukallinen kärki 
- pituusmerkinnät sentin välein ad 12 cm pidikelevystä

• Silikoninen kiinnityslevy, joka estää letkun taittumisen ja pitää letkun paikallaan vatsanpeittei-
den suuntaisesti

• Polyuretaaninen monikäyttöinen ruokintayhdistäjä
• Erillinen lisäpidike, joka varmistaa kiinnityksen 
• Pikasulkija
• Setissä mukana: sisäänvientikanyyli, silmukallinen vaijeri ja veitsi 
• PEGin voi korvata myöhemmin Flocare gastrostomialetkulla

Vaihtovälisuositus:  
Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 1 KPL) tilausnro tuotenro sisä-/ulko- 
halkaisija

CH 10 1117555 594820 2,1/3,3 mm

CH 14 1117522 594821 3,2/4,7 mm 

CH 18 1207851 594822 4,4/5,9 mm

Flocare Gastrostomialetku

Letkuruokintaan PEG:n tilalle stoomakanavan muodostumisen 
jälkeen tai napin tilalle.  (Gastrostomian teosta vähintään 6 viikkoa)
• Silikoninen 14 cm pituinen gastrostomialetku, jossa ballonki
• Pituusmerkinnät sentin välein ad 6 cm ballongista 
• Ruokintayhdistäjä, jonka sivussa värikoodattu ballongin täyttöreitti
• Silikoninen kiinnityslevy, joka estää letkun taittumisen ja pitää letkun paikallaan vatsanpeittei-

den suuntaisesti
• Pikasulkija

Vaihtovälisuositus:  
Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 2 KPL) tilausnro tuotenro sisä-/ulko- 
halkaisija

CH 10, 3 ml 1127992 594814 1,7/3,3 mm

CH 14, 5 ml 1128008 594815 1,9/4,6 mm

CH 18, 15 ml 1128016 594817 3,1/5,9 mm

CH 20, 15 ml 1744283 594818 3,5/6,6 mm

Flocare Bengmark PEG/J -letku

PEG:n kautta asennettava jejunaaliletku letkuruokintaan  
pohjukais- tai ohutsuoleen
• Sininen röntgenpositiivinen polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 10 cm välein ja valmiiksi 

liukastettu ohjainvaijeri
• Letkun kärjessä on kaksi sivuaukkoa ja letku on kärjestä n. 23 cm matkalta  

spiraalimaisesti kierteillä (Flocare Bengmark -patentti)
• Kärjessä endoskooppista asentamista helpottava antennimainen pää
• Letkussa kiinteästi asetettuna punainen Y-yhdistäjä, joka liitetään PEG Ch 18:aan jejunaalilet-

kun läpivientiä varten
• Pakkauksessa mukana erillinen ruokintayhdistäjä, jota voidaan käyttää, mikäli letkua halutaan 

lyhentää potilaan tarpeiden mukaan
• Steriili

Vaihtovälisuositus:  
6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 1 KPL) tilausnro tuotenro sisä-/ulko- 
halkaisija

CH 9/105 cm 1533660 594823 3,0/3,2 mm



ENFit-oraaliruiskut
• Ruiskut ovat yhteensopivia ENFit-yhdistäjällä varustettujen syöttöletkujen ja ravinnonsiirto-

laitteiden kanssa. 
• ENFit-liitäntä varmistaa kiinnipysymisen letkussa veden, lääkkeiden tai letkuravintovalmisteen 

antamisen ajan.
• 1 ml, 2,5 ml, 5 ml sekä 60 ml:n ruiskuissa kärkiosat on suunniteltu erityisesti tarkkaan an-

nosteluun. Suosittelemme silti pillin käyttöä lääkkeen ruiskuun vetämiseen, kun annostellaan 
tarkasti pieniä määriä.

ENFit RUISKUT, PILLI, KORKKI JA ADAPTERI

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL) tilausnro tuotenro

1 ml Lääkkeiden annosteluun 2479871 616327

2,5 ml Lääkkeiden annosteluun 2480028 616326

5 ml Lääkkeiden annosteluun 2480176 621824

10 ml Lääkkeiden annosteluun 2112266 591421

20 ml Letkun huuhteluun 2112563 591422

60 ml Letkuravinnon bolus-annosteluun 2112571 624823

100 ml Letkuravinnon bolus-annosteluun 2480325 605967

ENFit-oraaliruiskut

Vaihtovälisuositus: Ruiskut ovat kertakäyttöisiä.

Pilli oraaliruiskuun
• Suosittelemme pillin käyttöä lääkkeen ruiskuun vetämiseen, kun annostellaan tarkasti pieniä 

määriä lääkkeitä.
• Pilliä poistettaessa tulee ruiskun kärjen olla alaspäin, että turvataan ruiskun aseptinen käsit-

tely. 

Adapteri lääkepulloon
• Lääkkeiden vetämiseen pullosta
• Halkaisija 17 mm - 20,5 mm 

Bolus-adapteri
• Turvalliseen ja hygieeniseen annosteluun ruiskun avulla
• Kertakäyttöinen
• Steriili

Korkki oraaliruiskuun

Pilli, korkki ja pulloadapteri ENFit oraaliruiskuun

TILAUSTIEDOT (MY 100 KPL) tilausnro tuotenro

Adapteri lääkepulloon 2399467 622565

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL) tilausnro tuotenro

Korkki oraaliruiskuun, steriili 2110187 619488

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL) tilausnro tuotenro

Bolus-adapteri 2400836 589740

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL) tilausnro tuotenro

150 mm Pilli oraaliruiskuun, steriili 2110336 611571



Välikappaleet

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL) tilausnro tuotenro

Kiinnityslevy CH 10 1117589 35709

Kiinnityslevy CH 14 1117571 35710

Kiinnityslevy CH 18 1207877 35711

Ruokintayhdistäjä
• varaosa PEG-settiin ja Flocare Bengmark -nasojejunaaliletkuun (CH 10)

Flocare - LISÄTARVIKKEET

ENFit/ENLock-välikappale
• ENFit-ravinnonsiirtolaitteen ja ENLock-syöttöletkun yhdistämiseen sekä ENLock-syöttöletkun 

huuhteluun ENFit-ruiskulla

Välikappale lääkkeenantohaarakkeeseen tai  
ENFit-syöttöletkuun
• Oraali-, luer- ja ENLock-ruiskun ja ENFit-ravinnonsiirtolaitteen tai -syöttöletkun yhdistämiseen

ENFit/Ei-ENLock -välikappale
• ENFit-ravinnonsiirtolaitteen ja muiden kuin ENLock tai ENFit-syöttöletkujen yhdistämiseen

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL) tilausnro tuotenro

ENFit/ENLock välikappale 2484954 589732

Välikappale lääkkeenantohaarakkeeseen 2479418 589738

ENFit/Ei-ENLock välikappale 2485100 589828

Korkki syöttöletkuun ja lääkkeenantohaarakkeeseen

Muut lisätarvikkeet 

TILAUSTIEDOT (MY 2 X 50 KPL) tilausnro tuotenro

Korkki syöttöletkuun ja lääkkeenantohaarakkeeseen 2399442 589739

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL) tilausnro tuotenro

Ruokintayhdistäjä CH 10 1117548 591397

Ruokintayhdistäjä CH 14 1117514 591395

Ruokintayhdistäjä CH 18 1207869 591396

Kiinnityslevy
• Varaosa PEG-settiin ja Flocare Gastrostomialetkuun
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• Annostelee letkuravinnon tasaisesti 
ja tarkasti – käyttö on turvallista ja 
helppoa

• Antaa turvallisuutta ja varmuutta let-
kuravitsemukseen

• Pumppu on kevyt ja pienikokoinen, 
joten sitä voidaan kuljettaa myös 
mukana

• Pumpun voi huuhdella juoksevalla 
vedellä

 
 
 
 
 

• Virtuaalinen pumppukoulutus mm. 
suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi 
osoitteessa: 
www.nutriciaflocare.com

• Repussa säädettävät remmit, joten se 
sopii kaiken kokoisille ja antaa vapau-
den liikkua 

• Aikuisille musta malli ja lapsille sini- 
punainen lyhyemmillä remmeillä

• Reppu sisältää irrallisen muovite-
lineen, johon on helppo kiinnittää 
syöttöpumppu ja letkuravintovalmis-
tepussi

• Muoviteline seisoo tukevasti esim. 
pöydällä 

• Tilaukset  
Terveydenhuollon ammattilaiset: 
Tamro, tilausnumerot: aikuisten reppu 
2490951, lasten reppu 2490803 
Potilaat/omaiset:  
Nordic Service Group,  
puh. 010 397 5404

• Muovinen pöytäteline, johon sopii Infinity-pumppu ja letkuravintovalmistepakkaus
• Tilausnumero 35782
• Tilaukset: Nordic Service Group 

puh. 010 397 5404  
service.fi@nordicservicegroup.com

• Letkuruokinnan koulutuspaketti 
• Käytännönläheinen tukimateriaali kansio kotiuttajalle
• Letkuravitsemuksen kotihoito-opas potilaalle annettavaksi 
• Oma materiaali lapsille ja aikuisille

SYÖTTÖPUMPPU, REPPU, TELINEET JA  
TUKIMATERIAALI

Flocare Infinity -syöttöpumppu

Flocare Infinity Go -selkäreppu

Flocare Infinity -pöytäteline

Tukimateriaali kotiutukseen ja koulutukseen

TILAUS/HUOLTO/PALAUTUS 
Nordic Service Group
puh. 010 397 5404
service.fi@nordicservicegroup.com

Tilaukset ja jakelu
Flocare Infinity -syöttöpumpun tilaukset ja huollot:
Nordic Service Group (puh. 010 397 5404,  
service.fi@nordicservicegroup.com)
Reput ja telineet: tilaukset Tamrosta (terveydenhuollon  
ammattilaiset) ja Nordic Service Group (potilaat/omaiset)


