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0VEPL4Xxx(1)

10VEPL6Xxx(1)

0VEPM6Xxx(1) 

(1) Xxx :

Enteral beslenme pompaları
Kullanımı ve kurulumu kolay Easylit & Easymoov6 enteral besleme pompaları sezgiseldir,
hastane ve evde bakımdaki sabit ve ayaktan ihtiyaçlara uyarlanmıştır. 

Sabit kullanım için tasarlanmış
basit bir pompa

Ayakta kullanım için tasarlanmış,
sezgisel bir pompa 

Sezgisel
Kısa öğrenme eğrisi 

Güçlü
Sürekli döner peristaltik rotor, yüksek

viskoziteli yiyeceklerin iletilmesine yardımcı
olur 

Sessiz
Sürekli döner peristaltik rotor,

pompaların sessiz olmasını sağlar. Bu özellikle
gece beslenmesi için çok önemlidir. 

Temizlemesi kolay
Pompaların yuvarlak şekilleri 
kolay dekontaminasyon sağlar 

Ağırlık: 1400 g
Çalışma süresi: 7 saatte 125 ml/saat
Doğruluk: 10%
Akış hızı aralığı: 1 ila 600 ml/saat 
Hacim aralığı: 1 ila 9.999 ml 
Otomatik prime: 1 dk 35 sn 
Hafıza: 24 saat
Görsel ve sesli alarmlar
Entegre askı klembi

Ağırlık: 650 g
Çalışma süresi: 20 saatte 125 ml/saat
Doğruluk 5%
Akış hızı aralığı: 1 ila 400 ml / saat 
Hacim aralığı: 1 ila 9,999 ml
Otomatik prime: 1 dakika 45 saniye
Hafıza: 24 saat
Görsel ve sesli alarmla
Birden çok dil mevcuttur 

Referans Tanımlama

Easylit4 sabit pompa: programlanabilir akış hızı 

Easylit6 sabit pompa: programlanabilir akış ve hacim 

Easymoov6 ayaktan pompa: programlanabilir akış hızı ve hacmi, 
beslenme modu 

Miktar

fi  ve dil sürümünü belirtmek gereklidir
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easylit & easymoov6

Reference Designation Qty/box

0VEPL4Xxx(1) easylit4 stationary pump: programmable flow rate

10VEPL6Xxx(1) easylit6 stationary pump: programmable flow rate and volume

0VEPM6Xxx(1) easymoov6 ambulatory pump: programmable flow rate and volume,
nutrition mode

(1) Xxx : required plug and language version to specify

nutrifit 
  ENFit™

nutrisafe2

nutrisafe2

ENPlus

nutrifit 
 ENFit™

(2)

Beslenme setleri

Torba

veya

veya

veya

Vidalı kapak

Proksimal bağlantı

ENPlus bağlantısı, parenteral solüsyon
torbalarıyla yanlış bağlantı riskini azaltır.

Enteral beslenme torbaları 500 ml, 1200 ml
ve 1500 ml olarak mevcuttur.

Vidalı kapak bağlantısı, şişelere doğrudan
bağlantı sağlar. 

Güvenli ENFit  bağlantısı veya Vygon'un
güvenli sistemi nutrisafe2 ile beslenme
setlerinin yanal bağlantısı mevcuttur.(2)

Yanal bağlantı

Beslenme setlerinin distal bağlantısı, güvenli
ENFitTM bağlantısı veya Vygon'un güvenli
sistemi nutrisafe2 ile mevcuttur.(2)

Beslenme setleri, distal bağlantı için
vidalanmış çam ağacı konektörü ile teslim
edilir.

Distal bağlantı

Vygon, pediatrik ve yetişkin kullanımı için nutrifit (ENFit ) ve neonatal kullanım için nutrisafe2 önerir. 
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easylit(3) easymoov6

0VENEJ34S ENFit

0VENEP14S ENFit

0VENEP08S
ENFit

0VENEP14R

0VENEP11S -

0VENEJ34SCS ENFit

0VENEP14SCS ENFit

0VENEP14RCS

0VENEP11SCS -

0VENP2GBJ34S
1200 ml

ENFit

0VENP1P14S
500 ml

ENFit

0VENP2P14S
1200 ml

ENFit

0VENEEJ24S ENFit 0VENEEP14S ENFit

0VENEEJ24SH ENFit 0VENEEP14SH ENFit

0VENEPJ24SHCS
1200 ml

ENFit
0VENEP2P14SHCS

1200 ml
ENFit

- ENFit
0VEN2P2P14SH

1200 ml x 2
ENFit

(3)  

Distal bağlantı: ENFit & çam ağacı

Pompa

Proksimal
bağlantı Referans Yanal

bağlantı
Yanal

bağlantı

3-yollu musluk

3-yollu musluk

Referans

valfli

Easylit beslenme setleri ayrıca şu pompalarla da uyumludur: Jumbo, Nestlé P7000,
Compat Standard, Flocare 800. 
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easylit(3) easymoov6

0VENEJ34V nutrisafe2

0VENEP14V

nutrisafe2

0VENEP08V

0VENEJ34VCS nutrisafe2 0VENEP14VCS nutrisafe2

0VENP1GBJ34V
500 ml

nutrisafe2
0VENP1P14S

500 ml
nutrisafe2

0VENP2GBJ34V
1200 ml

GU

0VENEEJ24V nutrisafe2 - -

Distal bağlantı: nutrisafe2 & çam ağacı

Pompa

Proksimal
bağlantı

Referans Yanal
bağlantı Referans

valfli

Yanal
bağlantı



6 

0VEACC015 300

0VEACC023 50

0VEACC126 100

0VEACC127 100

0VEACC406 50

0VEACC416 50

0VEACC500 50

0VEACC510 50

368.72 100

368.12 30

368.02 30

829.01 100

0VENP1GT

500VENP2GT

0VENP3GT

Torbalar

Tüm torbalar aşağıdakilerle donatılmıştır: 
- ENPlus ile uyumlu bir bağlantı
- Enteral formülü soğutmak için bir buz bölmesi
- Hasta ve formül bilgilerinin yazılmasını sağlayan şeffaf bir ön taraf.

Referans Tanımlama

500 ml torba

1200 ml torba

1500 ml torba

Miktar

Beslenme seti aksesuarları
Klinik ihtiyaçlara göre enteral beslenme setlerini özelleştirmek için geniş bir
aksesuar yelpazesi mevcuttur. 

Referans Tanımlama

Universal torba adaptörü

Klemp

Hidrasyon hattı ve ENPlus spike adaptörü ile 
üst çift hat adaptörü 

ENPlus spike adaptörlü üst çift hat adaptörü 

ENFit  / çam ağacı adaptörü

ENFit  / kapaklı çam ağacı adaptörü

ENFit  / huni adaptör

ENFit  / nutrisafe2 adaptör

nutrisafe2 / ENFit adaptör

Nutrisafe2 erkek bağlantılı konik konektör 

Nutrisafe2 /besleme seti adaptörü

Nutrisafe2 beslenme tüpleri için kapak

Miktar
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0VEPM6BAG 1

0VESUPPOMP 1

1MWPM6CHAx(4) 1

1MWPM6ACP 1

1MWPLCHA02x(4) 1

(4) : 

Pompa aksesuarları

Referans Tanımlama

Easymoov6 sırt çantası

Easymoov6 pompa masa tutucusu

Easymoov6 AC adaptör

Easymoov6 askı klempi

Easylit AC adaptör

Miktar

fi li versiyonu belirmek gereklidir.



OBSTETRİK NEONATOLOJİ ENTERAL

Daha fazla bilgi için: bilgi@vygon.com
Bu broşürde gösterilen özellikler yalnızca bilgi amaçlıdır ve hiçbir koşulda sözleşme niteliği taşımaz. 

Vygon - 5, rue Adeline - 95440 ECOUEN - FRANSA
Resepsiyon: +33 (0)1.39.92.63.63 - Müşteri ilişkileri Fransa: +33 (0)1.39.92.63.81
Müşteri ilişkileri Uluslararası : +33 (0)1.39.92.64.15
Faks.: +33 (0)1.39.92.64.44 - www.vygon.com
Vygon Türkiye Gazi mahallesi Polatlı caddesi No:71 Ankara
Resepsiyon: 0312.215.70.07 Faks: 0312.215.80.08 www.vygon.com
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