
ГАСТРОСТОМІЧНА ТРУБКА (Г-ТРУБКА) ФЛОКАР / FLOCARE® G-TUBE 

 

Гастростомічна трубка (Г-трубка) для ентерального годування Флокар / FLOCARE®  

 

Характеристики  

Flocare® G-Tube - це силіконова трубка, яка безпосередньо поміщається в шлунок через передню 

черевну стінку у вже сформовану стому як заміну трубки з первинної ПЕГ (перкутанної ендоскопічної 

гастростоми) або первинно встановлюють під час оперативного втручання. 

o Розроблена для пацієнтів, які потребують тривалого ентерального харчування (від 6-8 тижнів); 

o Оснащена 2ма портами: 

- порт наповнення балона; 

- порт для введення ентерального харчування або препаратів з наконечником ENFit із 

запірним ковпачком; 

o Може бути встановлена вже в сформовану стому та замінена в домашніх умовах або в умовах 

стаціонару; 

o Спеціальна форма та конструкція зовнішнього силіконового диску забезпечують комфорт 

пацієнту та полегшують догляд за шкірою навколо стоми; 

o Сантиметрові позначки дозволяють контролювати довжину; 

o Наконечник ENFit для з’єднання з набором для введення ентерального харчування або зі 

шприцем ENFit; 

o Правильне положення Г-трубки можна контролювати рентгенологічно завдяки контрастній 

мітці біля входу в балон; 

o Не містить біс(2-етилгексил)фталату (DEHP) та латексу; 

o Доступна в розмірах Сh 10, 14, 18, 20. 

 

Показання до застосування 

- Тривале зондове годування, коли потрібно замінити початково встановлену гастростомічну трубку; 

- Декомпресія шлунку. 

 

Протипоказання  

Встановлення або заміна Г-трубки протипоказані у разі: 

- Невстановленої або інфікованої ділянки стоми; 



- Асцитів; 

- Перитонеальної карциноми. 

 

Про продукт  

Гастростомічна трубка (Г-трубка) для ентерального годування Флокар / FLOCARE®  

Медичний виріб / Вміст стерильний, якщо упаковка не відкрита або не пошкоджена / Тільки для 

ентерального застосування / Використання лише для одного пацієнта / Зберігати у сухому й чистому 

місці / Містить окремі частини, які можуть бути небезпечними для дітей молодшого віку / Апірогенний 

/ Не містить біс(2-етилгексил)фталату (DEHP) / Не містить латексу. 

Комплектація 

 

 

А - порт наповнення балона, що показує рекомендований об'єм наповнення балона; 
Б - порт для введення ентерального харчування або препаратів (з наконечником ENFit) із 
запірним ковпачком; 
В - силіконовий диск зовнішньої фіксації; 
Г – швидкороз'ємний затискач; для запобігання зворотного потоку їжі або іншого шлункового 
вмісту; 
Ґ - силіконовий внутрішній утримуючий балон; рекомендований обсяг наповнення залежить 
від розміру трубки за Шар'єром і зазначається на порті для надування балона (А); біля входу в 
балон розміщена рентгеноконтрастна мітка. 

 

 

«Застосувати до» (дата) та номер партії: вказано на упаковці.  

Строк придатності: 5 років. 

Виробник: Нутриція Медікал Девайсез Б.В., Таурусавеню 167, 2132 ЛС Хоофддорп, Нідерланди / 

Nutricia Medical Devices B.V., Taurusavenue 167, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands. 

Розташування виробничих потужностей: Деганія Сілікон Лімітед, Кіббутз, Деганія Бет 1513000, 
Ізраїль (ДСЛ). 



Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція 

Україна», вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корп. 2, м. Київ, 04080, Україна, тел. 0 800 50 17 85 (9:00-19:00, 

дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні), web-site: https://medical.nutricia.ua 

 

 

Спосіб використання  

Перед використанням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією із використання, що 

додається. 

 

   

 

 

Відгуки 

 


