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BENGMARK® NASOINTESTINÁLNÍ SONDA

POPIS VÝROBKU

Jedná se o zdravotnický prostředek. 
Flocare® Bengmark® nasointestinální sonda je transnasální intestinální sonda pro 
podání enterální výživy zakončená Bengmark® spirálou.

Sonda má následující charakteristiky:

Materiál sondy: bílá, zcela neprůhledná polyuretanová trubice 
Vnější průměr: Ch 8 nebo Ch 10
Délka: 145  cm
Zakončení:  kuličkové zakončení s 2 laterálními otvory 
  zakončení pokryto vrstvou Hydromer® 
    Bengmark® spirála (patentovaná): 2,5 smyčky s  průměrem cca 

3 cm a délkou cca 23 cm. Smyčky jsou narovnány vodícím drá-
tem během zavádění sondy. Po  vytažení vodicího drátu spirála 
usnadňuje transpylorickou pasáž a umožňuje optimální fixaci son-
dy v tenkém střevě.

Vodicí drát:  prelubrikovaný kovový vodicí drát, částečně zavedený do sondy
Konektor:  EnFit konektor

INDIKACE

Flocare® Bengmark® nasointestinální sonda je určena k transnasální aplikaci výživy 
přímo do tenkého střeva. 

Indikace pro postpylorickou sondovou výživu:
•	 chirurgičtí	pacienti,
•	 pacienti	s popáleninami,
•	 	pacienti	 se	 zvýšeným	 rizikem	aspirace,	 refluxu	 a/nebo	 zvracení	 (často	 v  rané	

pooperační fázi),
•	 pacienti	s omezenou	motilitou	žaludku,
•	 pacienti	s akutní	pankreatitidou.
Včasné pooperační podání výživy prostřednictvím sondy do střeva redukuje riziko 
atrofie tenkého střeva a  riziko bakteriální translokace. 

Tato sonda je indikována u všech pacientů, kteří mají funkční intestinální trakt s osla-
benou motilitou žaludku a/nebo zvýšené riziko aspirace. Takové případy jsou po-
měrně frekventované v raném pooperačním období. 
V případě zachované motility žaludku je možné sondu umístit i do žaludku (prostu-
dujte si příslušné pokyny k použití), spirála Bengmark® podporuje spontánní pasáž 
potravy přes pylorus v rozpětí 8–12 hodin.
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Pokud je u daného pacienta výrazně omezená nebo žádná žaludeční motilita, son-
du je možné přesunout přes pylorus dále pomocí alternativní techniky, např. s vyu-
žitím	endoskopie	nebo	fluoroskopie.	Alternativně	je	možné	žaludeční	motilitu	zlepšit	
prostřednictvím medikace.

KONTRAINDIKACE

Pro	zavedení	sondy:	 •	 	Ezofageální	poranění/krvácení	v horní	části	
gastrointestinálního traktu

Pro	podávání	výživy	sondou:	 •	 Nedostatečná	intestinální	absorpce
	 •	 Paralytický	nebo	mechanický	ileus
	 •	 Náhlá	příhoda	břišní

POKYNY K POUŽITÍ

Pokyny k použití u pacientů s (omezenou) motilitou žaludku.
1.  Informujte pacienta o  postupu zavedení. Vodicí drát zcela vsuňte do  sondy 

a ujistěte se, že je pevně uchycený ke konektoru (obr. 1).
2.  Pacienta umístěte do  pohodlné polohy vsedě nebo pololeže. Pro stanovení  

délky Bengmark® sondy, která má být zavedena, změřte vzdálenost od špič-
ky	 nosu	 (A),	 k  uchu	 (B)	 a  následně	 k  mečovitému	 výběžku	 hrudní	 kosti	 (C)	 
– (obr. 2). Sondu v  tomto bodě označte. Následně udělejte další dvě značky  
25 cm a 50 cm za první značkou.

3.  Konec sondy navlhčete vodou pro snadnější intubaci (obr. 3).
4.  Určete si vhodnou nosní dírku a  sondu zasuňte po  spodní části nosní dírky  

(obr. 4). V okamžiku, kdy sonda dosáhne oblasti krku, předkloňte hlavu pacienta 
a požádejte ho, aby polykal tak často, jak je to možné. Sondu tlačte dopře-
du jemně, nikdy ne silou. Vyvarujte se nechtěnému zasunutí sondy do trachey!  
Pokračujte, dokud se nedostanete k první předem vyznačené značce.

  Varování: V této fázi nespojujte Bengmark® nasointestinální sondu s vyživovacím 
setem (obr. 5). Před tím než sondou projde jakákoliv tekutina, je třeba ověřit 
správné umístění.

5.  Po zkontrolování umístění sondy (obr. 6, 7, 8) aplikujte nejméně 20–50 ml H2O 
(obr. 9). 

6.  Vytáhněte ± 25 cm vodicího drátu ze sondy (obr. 10). Potom pokračujte v za-
vádění sondy, dokud nedosáhnete druhé značky (obr. 11). Nyní vytáhněte celý 
vodicí drát ze sondy.

7.  Sondu ještě nepřipevňujte k nosu, dočasně použijte k fixaci ušní lalůček.
8.  V průběhu 8–12 hodin motilita žaludku posune sondu přes pylorus (obr. 12). 

Zafixujte sondu, jakmile se třetí značka sondy nachází u  pacientova nosu  
(obr. 13).

9.  Před podáním jakékoli enterální výživy ověřte správné umístění sondy prostřed-
nictvím rentgenu (obr. 14). 
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Podáním něčeho k pití či k  jídlu (pokud je to možné) můžete pozitivně stimulovat 
pohyb sondy. Pokud je potřeba např. pro pediatrické použití, lze délku sondy po za-
vedení snadno zkrátit na požadovanou délku a nasunout nový Flocare® konektor se 
stejnou Charrière velikostí. 

NÁSLEDNÁ PÉČE 

Pravidla pro vyplachování a používání stříkačky
–  Pro vyplachování sondy používejte stříkačku s objemem minimálně 20 ml a vždy 

vyplachujte kontrolovaným způsobem.
–  Pro podání léků vždy používejte stříkačku o objemu odpovídajícímu množství léku,  

ale zajistěte, aby podávání probíhalo kontrolovaně.
–  Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu. V případě jakéhokoliv odporu zastavte proceduru 

a poraďte se s lékařem.

Polohu sondy kontrolujte vždy při výměně výživy, v případě pochybností o správ-
ném umístění sondy a nejméně třikrát denně (obr. 6, 7, 8).

Sondu propláchněte 20–50  ml vody (obr. 15) před a po podání výživy nebo léků 
a nejméně každých osm hodin, abyste předešli ucpání sondy.

Doporučuje se zavést novou Flocare® Bengmark® nasointestinální sondu každých 
6–8 týdnů (obr. 16). Výměna nebo odstranění výrobku se mohou lišit od  tohoto 
doporučení, a to na základě odborného lékařského posouzení, životnosti produktu 
a/nebo potenciálních potíží pacienta.

Při aplikaci výživy do tenkého střeva se doporučuje vždy používat enterální pumpu, 
aby bylo možné kontrolovat průtok.

VYJMUTÍ 

Bengmark® nasointestinální sondu je možné vyjmout jemným vytažením sondy 
z pacientova nosu. 
Vyjmutí sondy je třeba vždy provádět pod lékařským dohledem.
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JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ

Nepoužívejte výrobek opakovaně – tento výrobek není určen pro opakované 
použití, opakované zavedení ani opětovnou sterilizaci. Opakované použití, opako-
vané zavedení nebo opětovná sterilizace může ohrozit strukturální integritu výrobku 
a/nebo může vést k  jeho selhání s následkem poranění, onemocnění nebo smrti 
pacienta. Opakované použití, opakované zavedení nebo opětovná sterilizace může 
znamenat riziko kontaminace výrobku a/nebo u pacienta vyvolat infekci nebo křížo-
vou infekci včetně přenosu infekčních onemocnění z pacienta na pacienta. Konta-
minace výrobku může vést ke zranění, onemocnění nebo smrti pacienta. Po použití 
zlikvidujte výrobek a obal v  souladu s pravidly danými příslušným zdravotnickým 
zařízením a požadavky platných právních norem.

2
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BENGMARK® NAZOINTESTINÁLNA SONDA

POPIS VÝROBKU

Toto je zdravotnícka pomôcka.
Flocare® Bengmark® nazointestinálna sonda je transnazálna intestinálna sonda  
na podanie enterálnej výživy zakončená Bengmark® špirálou.

Sonda má nasledujúce charakteristiky:

Materiál sondy: biela, kompletne nepriehľadná polyuretánová trubica 
Vonkajší priemer: Ch 8 alebo Ch 10
DÍžka: 145 cm
Zakončenie:  guI’ôčkové zakončenie s 2 postrannými otvormi  

Hydromer® vrstva na zakončení sondy
   Bengmark® špirála (patentovaná): 2,5 slučky s  priemerom  

cca 3 cm a dÍžkou cca 23 cm. Slučky sú narovnané účinkom 
vodiaceho drôtu počas zavádzania sondy. Po vybratí vodiaceho 
drôtu špirála uľahčuje transpylorickú pasáž a umožňuje optimál-
nu fixáciu sondy v tenkom čreve.

Vodiaci drôt:  prelubrikovaný kovový vodiaci drôt, čiastočne zavedený do sondy.
Konektor: ENFit konektor.

INDIKÁCIE

Flocare® Bengmark® nazointestinálna sonda je určená na transnazálnu aplikáciu 
výživy priamo do tenkého čreva. 

Indikácie pre postpylorickú sondovú výživu:
•	 	chirurgickí	pacienti	
•	 	pacienti	s popáleninami
•	 	pacienti	so	zvýšeným	rizikom	aspirácie,	refluxu	a/alebo	zvracania	(často	v skorej	

pooperačnej fáze) 
•	 	pacienti	s obmedzenou	motilitou	žalúdka
•	 	pacienti	s akútnou	pankreatitídou
Včasné pooperačné podanie výživy pomocou sondy do čreva redukuje riziko atrofie 
tenkého čreva a riziko bakteriálnej translokácie.

Táto sonda je indikovaná u všetkých pacientov, ktorí majú funkčný intestinálny trakt 
s oslabenou motilitou žalúdka a/alebo zvýšené riziko aspirácie. Takéto prípady sú 
pomerne časté v ranom pooperačnom období. 
V  prípade zachovanej motility žalúdka je možné sondu umiestnit’ aj do  žalúdka 
(preštudujte si návod na použitie), špirála Bengmark® podporuje spontánnu pasáž 
potravy cez pylorus v rozpätí 8 –12 hodín.
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Ak	je	u daného	pacienta	výrazne	obmedzená	alebo	žiadna	žalúdočná	motilita,	son-
du možno presunúť cez pylorus pomocou alternatívnej techniky, napr. s využitím 
endoskopie	 alebo	 fIuoroskopie.	 Alternatívne	 je	možné	 žalúdočnú	motilitu	 zlepšiť	
prostredníctvom medikácie.

KONTRAINDIKÁCIE

Pre	zavedenie	sondy:	 •	 	Ezofageálne	poranenie/krvácanie	v hornej	časti	
gastrointestinálneho traktu 

Pre	podávanie	výživy	sondou:	 •	 Nedostatočná	intestinálna	absorpcia
	 •	 Paralytický	alebo	mechanický	ileus
	 •	 Akútna	brušná	príhoda

NÁVOD NA POUŽITIE

Návod na používanie u pacientov s (obmedzenou) motilitou žalúdka.
1.  Informujte pacienta o postupe zavedenia. Vodiaci drôt úplne vsuňte do sondy 

a zabezpečte, aby bol pevne uchytený ku konektoru (obr. 1).
2.	 	Pacienta	pohodlne	polohujte	v sede	alebo	v poIoľahu.	Ak	chcete	stanoviť	dÍžku 

sondy Bengmark®, ktorá má byť pacientovi zavedená, zmerajte vzdialenosť 
od špičky	nosa	(A)	k uchu	(B)	a potom	k mečovitému	výbežku	hrudnej	kosti	(C)	 
(obr. 2). Sondu v  tomto bode označte. Následne urobte ďalšie 2 značky  
25 cm a 50 cm za prvou značkou.

3.  Zakončenie sondy ošetrite vodou, aby ste tak uľahčili samotný proces intubácie 
(obr. 3).

4.  Určite si nosnú dierku, cez ktorú chcete sondu aplikovať a sondu presuňte cez 
spodnú časť nosnej dierky (obr. 4). V momente, ked’ sonda dosiahne oblasť 
 hrdla, predkloňte hlavu pacienta a požiadajte ho, aby prehÍtal tak často, ako je 
to možné. Sondu tlačte dopredu len opatrne, nikdy nie nasilu. Predchádzajte 
nežiaducemu zasunutiu sondy do  trachey! V  uvedenom  postupe pokračujte, 
kým sa nedostanete k prvej vopred vyznačenej značke.

  Varovanie: V tomto štádiu nespájajte nazointestinálnu sondu Bengmark® so sú-
pravou na podávanie výživy (obr. 5). Predtým, než cez sondu prejde akákoľvek 
tekutina, je potrebné overiť správne umiestnenie.

5.  Po skontrolovaní polohy sondy (obr. 6, 7, 8) aplikujte najmenej 20–50 ml H2O 
(obr. 9).

6.  Vytiahnite ± 25 cm vodiaceho drôtu zo sondy (obr. 10). Potom pokračujte v za-
vádzaní sondy, kym nedosiahnete druhú značku (obr. 11). V tomto bode vytiah-
nite celý vodiaci drôt zo sondy.

7. Sondu ešte nepripevňujte k nosu, dočasne použite na fixáciu ušný lalôčik.
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8.  V  priebehu 8 –12 hodín motilita žalúdka posunie sondu cez pylorus (obr. 12).  
Zafixujte sondu, ak je tretia značka na  sonde v  polohe pri pacientovom nose  
(obr. 13).

9.  Pred podaním akejkoI’vek enterálnej vyživy overte správne umiestnenie pomo-
cou röntgenu (obr. 14).

Podanie niečoho na pitie aleo na jedenie (ak je to možné), môže pozitívne stimulovať 
pohyb	sondy.	Ak	je	to	potrebné,	napr.	v prípade	pediatrických	pacientov,	je	možné	
dĺžku sondy po zavedení jednoducho skrátiť na požadovanú dĺžku a nasunúť nový 
Flocare konektor s rovnakou Charriere veľkosťou.

STAROSTLIVOSť PO APLIKÁCII SONDY 

Pokyny na preplachovanie a používanie striekačky
–  Na preplachovanie sondy používajte striekačku s objemom minimálne 20 ml 

a preplachovanie vykonávajte vždy riadeným spôsobom
–  Na podávanie liekov používajte striekačku s objemom zodpovedajúcim množstvu lieku, 

ale zabezpečte, aby bolo podávanie riadené
–  Nikdy nepoužívajte nadmernú silu. V prípade akéhokoľvek odporu procedúru zastavte 

a poraďte sa s lekárom

Polohu sondy kontrolujte vždy pri výmene výživy, v prípade akýchkoľvek pochyb-
ností o správnom umiestnení sondy a najmenej trikrát denne (obr. 6, 7, 8). 

Sondu prepláchnite 20 – 50 ml vody (obr. 15) pred a po podaní výživy alebo liekov 
a najmenej každých 8 hodín, aby ste tak predišli upchatiu sondy.

Odporúča sa zaviesť novú Flocare® Bengmark® nazointestinálnu sondu  každých 
6 – 8 týždňov (obr. 16). Výmena alebo odstránenie samotného výrobku sa môžu od-
lišovať od  týchto odporúčaní a  to na  základe odborného lekárskeho posúdenia, 
životnosti produktu a/aIebo potenciáInych ťažkostí pacienta. 

Pri aplikácii výživy do tenkého čreva sa odporúča vždy používať enterálnu pumpu, 
aby bolo možné kontrolovať prietok. 

 VYTIAHNUTIE SONDY

Bengmark® nazointestinálnu sondu je možné vybrať jemným vytiahnutím sondy 
z pacientovho nosa. 
Vyberanie sondy je vždy potrebné vykonávať pod lekárskym dohľadom.
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JEDNORAZOVÉ POUŽITIE

Nepoužívajte výrobok opakovane – tento výrobok nie je určený na opakované 
použitie, opakované zavedenie ani opätovnú sterilizáciu. Opakované použitie, opa-
kované zavedenie či opätovná sterilizácia môže ohroziť štrukturálnu integritu výrob-
ku a /aIebo môže viesť k jeho zlyhaniu s následkom poranenia, ochorenia alebo 
smrti pacienta. Opakované použitie, opakované zavedenie či opätovná sterilizácia 
môže znamenať riziko kontaminácie výrobku a/aIebo vyvolať u pacienta infekciu 
alebo krížovú infekciu vrátane prenosu infekčných ochorení z pacienta na pacien-
ta. Kontaminácia výrobku môže viesť k zraneniu, ochoreniu alebo smrti pacienta.  
Po použití zlikvidujte výrobok a obal v súlade s pravidlami danými príslušným zdra-
votníckym zariadením a požiadavkami platných právnych noriem.
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Návod k použití/Návod Na použitie
BENGMARK® NASOINTESTINÁLNÍ SONDA/BENGMARK® NAzOINTESTINÁLNA SONDA

Kontakt pro ČR a překlad, přebalení informací poskytnutých výrobcem  
do českého jazyka: Nutricia a. s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4 – Chodov.  
Infolinka: 800 110 001.

Přeloženo dne 6. 7. 2020 z originálního návodu k použití 200344_B.

Kontakt pre SR a preklad, prebalenie informácií poskytnutých výrobcom  
do slovenského jazyka: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava.  
Infolinka: 0800 444 006.

Preložené dňa 6. 7. 2020 z originálneho návodu na použitie 200344_B. NU
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