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(1) Extract of ISO 80369-3 : 2016
(2) Extract of ISO/DIS 20695.2:2018 (Revision of EN1615/EN1618)

ISO standartları
ISO 80369-3 - Ek A - ENDİŞE

- "Ters bağlantı sistemi (dişiden erkeğe) kullanıldığında, yüksek riskli alt popülasyonlarda (ör. Yenidoğan
hastalar) belirli klinik uygulamalarda doğru ilaç dozlarının verilmesinin olası riskleri hakkında endişeler ortaya
çıkmıştır. Bu yönelim sıvının yanlışlıkla yer değiştirmesine neden olabilir ... "(1)

- "Laboratuvar testi ayrıca dişi-erkek yöneliminde orta toleranslı bir E1 [ENFitTM] konektör çiftinin ortalama
0.148 ml yerine geçtiğini göstermektedir ..."(1) 

ISO 20695 - Ekler A & K - DÜŞÜK DOZ UÇLU ŞIRINGA (burada "alternatif
enteral şırınga ucu" olarak adlandırılır) 

- ISO komitesi "bu alternatif enteral şırınga ucu ile test sonuçları doz doğruluğu konusunda çelişkili sonuçlara
yol açtığı için [bunu] yalnızca bilgi için önermeye karar verdi. 
- "Bu alternatif enteral şırınga ucunun tasarımı, enteral şırıngalar için doz doğruluğunun
karşılanmasını sağlamayabilir; bu alternatif enteral şırıngaya özel kullanıcı bilgileri ve eğitim eşlik
etmelidir"(2) 

Yenidoğan hastalar için mümkün olan en iyi bakımı ve güvenliği sağlamak için
Vygon, ISO 80369-1 ile uyumlu Nutrisafe2 sistemini sağlamaya devam edecek. 

Neonatolojide GÜVENLİ, KÜÇÜK ve DOĞRU düşünün! 

GÜVENLİ...

Yenidoğan hastalar için özel olarak tasarlanmış Nutrisafe2, ISO 80369-1 gerekliliklerine uygun olarak
Luer ve diğer küçük çaplı konektörlerle uyumlu olmayan benzersiz bir güvenli enteral besleme
sistemidir. Yanlış bağlantı riski en aza indirilir ve hasta güvenliği artar. 

Kilitlenebilir sistem ek güvenlik sağlar.
Yanlışlıkla bağlantının kesilmesi pratik olarak imkansızdır ve
değerli besinlerin alınmasını sağlar. 
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 ENFitTM

Syringe Feeding tube

nutrisafe2
(ISO 80369-1)

ENFitTM

(ISO 80369-3)
Low Dose Tip 

(LDT)

0.029ml 0.120ml* 0.120ml

(3) Numerical measurements with Solidworks software - January 2014 - Internal data
(4)  Study on the over-dosing risk of the « ENFit Low Dose Tip » syringe during its use, March 2018, Vygon & Andheo

safe-enteralwww. .com

...KÜÇÜK...

Nutrisafe2'nin kompakt tasarımı sayesinde,
konektörlerin boyutu, ağırlığı ve ölü alanı
en aza indirilmiştir. 

Tüpün yer değiştirmesi ve
bükülme bu nedenle azaltılır. 

Nutrisafe2® 
ölü alanı 
ENFit'e
kıyasla
% 70 

azaltır(2)

...ve DOĞRU
Nutrisafe2 bağlantılarının kompakt tasarımı,
özellikle morfin, digoksin, kafein sitrat,
demir, metadon vb. gibi kritik ilaçlar için
küçük hacimli ilaçların
doğru şekilde verilmesini sağlar: 

Hesaplamalı Akışkanlar
Dinamiği simülasyonu ile
aşırı doz riski (3; 4) 

* ISO 80369-3: 2016'da, laboratuvar testlerinin yayınlanan sonuçları ENFit   için 0,148 ml hacim
deplasmanını göstermektedir. 

ŞIrınga Beslenme tüpü

Besleme tüpü bağlantısı nedeniyle fazla sıvı gönderimi 



0.5ml / 1ml / 2.5ml / 5ml / 10ml / 20ml / 35ml / 60 ml. 

 …

•

•
•

OBSTETRICS NEONATOLOGY ENTERAL

 

Dünya çapında kanıtlanmış sistem

NEONATOLOJİDE 14 YILLIK TECRÜBE! 

2005 yılında oluşturulan Nutrisafe2, Luer ile tamamen uyumsuz olan ve prematüre bebekler için
özel olarak tasarlanmış ilk enteral beslenme sistemidir. 
Bildirilen yanlış bağlantı yok 
30'dan fazla ülkeden memnun müşteriler 

Yenidoğanlar için Komple Çözüm

Şırınga Tek kullanımlık ve yeniden kullanılabilir
Ayrıca UV için amber renkli şırıngalar mevcuttur
koruma: 1ml / 2.5ml / 5ml / 10 ml 

Beslenme tüpleri Çeşitli uzunluk ve boyutlarda PVC, poliüretan ve
silikon olarak mevcuttur. 

Uzatma hatları Çeşitli uzunluk ve boyutlarda mevcuttur.

Örnekleme pipetleri Şırıngaları anne sütü, formül veya ilaçla
doldurmak için farklı boyut ve tiplerde mevcuttur. 

Aksesuarlar

Şırınga için havalandırmalı kapaklar
Y konektörü
Erkek-erkek konektör
Örnekleme için oral ilaç şişesi kapakları 

Şırınga pompası
Enteral beslenme için özel olarak tasarlanmıştır. Bu
kullanımı kolay pompa, 6 saatten fazla sürekli çalışma
kapasitesine sahiptir ve tüm Nutrisafe2 şırıngaları (A-
VY, C-GON, V-PY) ile uyumludur. 

Şırınga

Uzatma
seti

Beslenme tüpü

Sayısal
işaretler

Yerden
tasarruf 
sağlayan
renkli 

kapaklar

Radyopak

Daha fazla bilgi için, lütfen: bilgi@vygon.com

Bu broşürde verilen özellikler sadece bilgi amaçlıdır
ve hiçbir koşulda sözleşme niteliğinde değildir. 

Vygon - 5, rue Adeline   95440 ECOUEN - FRANSA
Resepsiyon: +33 (0)1.39.92.63.63 - Mü teri ili kileri Fransa: +33 (0)1.39.92.63.81
Yurtdı ı mü teri ili kileri: +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 -Türkiye Resepsiyon:
0312.215.70.07 Faks: 0312.215.80.08 www.vygon.com D
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