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ЗОНД ФЛОКАР БЕНГМАРК /
FLOCARE® BENGMARK PEG/J
ДЛЯ ЕНДОСКОПІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ
В ТОНКОМУ КИШЕЧНИКУ
ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРКУТАННОЇ

ФЛОКАР 18 ЗА ШАР'ЄРОМ / FLOCARE® CH 18

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
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ОПИС ПРОДУКТУ

Флокар® (Flocare®) Бенгмарк (Bengmark) ПЕГ/Є (PEG/J) – це зонд для єюнального (Є) введення 
ентерального харчування, який слід застосовувати з Перкутанною ендоскопічною гастростомою 
(ПЕГ) Флокар® 18 за Шар’єром (Flocare® CH 18). Введення ентерального харчування / лікарських 
засобів можна здійснювати за допомогою набору для введення ентерального харчування із 
з’єднанням ЕНФіт (ENFit).

Матеріал зонда: синій повністю непрозорий поліуретановий зонд (А)
Зовнішній діаметр: CH 9
Довжина: 105 cm (см)
Наконечник: антена-наконечник з 2 бічними виходами (Б).
 Спіраль Бенгмарк (Bengmark) (запатентована): 2,5 петлі діаметром 

приблизно 3 cm (см) і довжиною приблизно 23 cm (см). Ці петлі під час 
введення перебувають у розпрямленому стані за рахунок провідника. 
Після видалення провідника спіраль забезпечує оптимальне стабільне 
розміщення в тонкому кишечнику. Чорне квадратне маркування, 
надруковане на зонді приблизно за 25 cm (см) від наконечника, вказує, 
до якої відмітки згорнеться спіраль після видалення провідника.

Провідник: попередньо оброблений лубрикантом металевий провідник, що 
частково розміщений у зонді (В).

Конектор ЕНФіт (ENFit): складається з деталей бузкового (Г) і бірюзового (Ґ) кольору, що забезпе-
чують з'єднання єюнального зонда з Y-подібним конектором.

Y-подібний конектор для забезпечення одночасної аспірації шлункового вмісту і харчування в 
тонкому кишечнику. Шлункова частина (Д) містить воронкоподібний 
конектор, що дозволяє з'єднувати ступінчастий конектор з дренажним 
мішком. Єюнальна частина (Е) є попередньо зібраною на єюнальному 
зонді. Y-подібний конектор містить внутрішнє кільце (Є) для кріплення 
з'єднувача до ПЕГ, а також окреме червоне кільце (Ж) для фіксації 
з'єднання. Бірюзове кільце (З) у верхній частині Y-подібного конектора 
забезпечує з'єднання з єюнальним зондом.

Запасний конектор: для забезпечення оптимального з'єднання після розміщення зонда; 
складається з білого, прозорого (И) і бірюзового (І) компонентів, які 
можна від'єднати окремо.

Позначки відстані: кожні 10 сантиметрів.

(червоний):



ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Флокар® (Flocare®) Бенгмарк (Bengmark) ПЕГ/Є (PEG/J) 9 за Шар’єром, CH 9 в комбінації з Флокар® 
(Flocare®) ПЕГ 18 за Шар’єром, CH 18 підходить для тих пацієнтів, які потребують ентерального 
зондового харчування безпосередньо в тонкій кишці або дванадцятипалій кишці через 
гастростому за допомогою зонда для єюнального годування, потенційно разом з одночасним 
дренуванням шлунку.
Показання для постпілоричного зондового годування:
• Пацієнти після оперативних втручань;
• Пацієнти з опіками;
• Пацієнти з підвищеним ризиком аспірації або рефлюксу і блювоти 

(рання післяопераційна фаза);
• Пацієнти з обмеженою шлунковою моторикою;
• Пацієнти з гострим панкреатитом.
Ця група пацієнтів зазвичай має функціонуючий кишковий тракт із порушеною моторикою 
шлунку та/або підвищеним ризиком аспірації, наприклад, раннє післяопераційне годування. 
Раннє післяопераційне інтестинальне зондове годування знижує ризик атрофії тонкого кишечни-
ка та знижує ризик бактеріальної транслокації.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Для розміщення ПЕГ: – Тяжкі розлади згортання крові (напр., гемофілія);
 – Тяжкий асцит і тяжкий гастрит;
 – Кишкова непрохідність;
 – Нервова анорексія і тяжкі психози;
 – Гострий панкреатит і гострий перитоніт;
 – При неможливості наблизити передню частину шлунку до
   черевної стінки (субтотальна гастректомія, асцит, гепато-

    мегалія тощо);
 – Виражений карциноматоз очеревини;
 – Поширена пухлинна інфільтрація в ділянці місця пункції.
Для постпілоричного годування: – Недостатність інтестинальної абсорбції;
 – Паралітична кишкова непрохідність;
 – Синдром гострого живота.
Більш детальну інформацію можна знайти в інструкції із застосування Флокар® (Flocare®) ПЕГ.



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка Флокар® (Flocare®) ПЕГ 18 за Шар’єром, CH 18
Після початкового розміщення Флокар® (Flocare®) ПЕГ 18 за Шар’єром, CH 18, з ендоскопом все 
ще в шлунку:
• Відріжте ПЕГ-зонд на рівні маркування 35 cm (см).
• Натягніть зовнішній утримуючий диск на зонд, але поки що не закріплюйте зонд у диску.
• Розмістіть швидкороз'ємний затискач на зонд.
• Змастіть внутрішній просвіт ПЕГ-зонда, використовуючи приблизно 10 ml (мл) води, 

за допомогою шприца.
A. Ендоскопічне розміщення:
1. Повністю вставте провідник в єюнальний зонд. Витягніть провідник приблизно на 

10–20 cm (см),  а потім вводьте провідник до тих пір, поки він не досягне кінця зонда. 
Міцно прикріпіть ручку провідника (В) до конектора ЕНФіт (ENFit) (Г).

2. Змочіть розтягнутий єюнальний зонд водою, щоб полегшити інтубацію.
3. Проштовхуйте наконечник антени (Б) єюнального зонда через ПЕГ 18 за Шар’єром, CH 18 до 

тих пір, поки наконечник не буде видно в шлунку. При необхідності введіть ще трохи води 
через ПЕГ зонд 18 за Шар’єром, CH 18.

4. Візьміть наконечник антени щипцями ендоскопа (рис. 1) і за допомогою ендоскопа 
проведіть зонд через воротар шлунку. Наконечник зонда повинен розташовуватися 
якомога глибше в тонкій кишці, переважно за межами зв'язки Трейца (рис. 2).

5. Тримайте наконечник зонда за допомогою щипців, одночасно витягуючи ендоскоп (можли-
ве витягування ендоскопа приблизно на 30 сm (см)) (рис. 3).

6. Поки зонд все ще утримується щипцями, витягніть провідник з зонда приблизно на 
25 сm (см). Тепер почне формуватися спіраль. Утримуючи щипці, перемістіть синій єюналь-
ний зонд далі в тонку кишку (рис. 4).

7. Нарешті, обережно витягніть ендоскоп, щипці і провідник (рис. 5); будьте обережні, щоб 
одночасно не витягнути зонд.

8. Від'єднайте конектор ЕНФіт (ENFit) від Y-подібного конектора, відкрутивши бірюзове кільце 
(З) на верхній частині Y-подібного конектора (рис. 6).

9. Відкрутіть окреме червоне кільце (Ж) від Y-подібного конектора і перемістіть його на ПЕГ 18 
за Шар’єром, CH18 (рис. 7).

10. Під'єднайте Y-подібний конектор до ПЕГ 18 за Шар’єром, CH 18, щільно вставивши червону 
внутрішню частину (Є) в ПЕГ зонд. Пригвинтіть окреме червоне кільце (Ж) до Y-подібного 
конектора, щоб зафіксувати Y-подібний конектор на ПЕГ зонді (рис. 8).

11. Відріжте конектор ЕНФіт (ENFit) від єюнального зонда (на 5 cm (см) вище Y-подібного 
конектора) (рис. 9). При необхідності перевірте положення наконечника зонда ендоскопічно, 
щоб виключити будь-яке зміщення на даний момент.



12. Відкрутіть бірюзове кільце (І) запасного конектора від прозорої частини (И). Натягніть 
бірюзове кільце на синій єюнальний зонд. Закріпіть єюнальний зонд на металевому штифті 
всередині прозорої частини запасного конектора. Переконайтеся, що зонд повністю натягну-
тий на металевий штифт. З'єднайте бірюзову і прозору частини запасного конектора, 
нагвинтивши бірюзову частину. Після цього підключіть повністю зібраний конектор до 
Y-подібного конектора, нагвинтивши бірюзове кільце Y-подібного конектора (З) 
(рис. 10 і рис. 11).

13. Закріпіть зонд ПЕГ 18 за Шар’єром, СН 18 в зовнішньому диску для фіксації. Переконайтеся в 
правильному розташуванні зовнішнього диска для фіксації, що забезпечується розміщен-
ням синього затискача запобіжника відразу позаду диска.

14. Перевірте роботу єюнального зонда, промивши його за допомогою приблизно 
20 ml (мл) води.

15. Перевірте правильність розміщення еюнального зонда за допомогою рентгенівського 
знімка. Зверніть увагу на довжину решти еюнального зонда.

B. Рентгеноскопічне розміщення:

Виконайте дії, описані в пунктах 1-3 інструкції, наведеної в розділі А.
4. За допомогою рентгеноскопії переконайтеся, що наконечник зонда знаходиться в шлунку і 

направте наконечник в сторону воротаря. Витягніть провідник приблизно на 2-3 cm (см), що 
призведе до вигину зонда. Це може полегшити пошук воротаря і допомогти вставити 
наконечник зонда через нього. Конструкція запобіжного наконечника зонда Бенгмарк 
(Bengmark) ПЕГ/Є дозволяє маніпулювати провідником in situ (на місці) без ризику бічного 
проникнення провідника, що може призвести до пошкодження тканин. Після проникнення 
до воротаря провідник необхідно повернути в початкове положення.

5. Введіть зонд Бенгмарк (Bengmark) ПЕГ/Є провідником якнайдалі в тонку кишку, бажано за 
межі зв'язки Трейца.

6. Витягніть провідник, як тільки зонд опиниться на місці.
7. Виконайте дії, описані в пунктах 8-15 інструкції, наведеної в розділі А.



ДОГЛЯД

Перевіряйте стан зонда, перевіривши положення і стан зовнішнього диска для фіксації і самого 
зонда, кожен раз змінюючи подачу зонда, якщо ви сумніваєтеся, чи знаходиться зонд в 
правильному положенні, але не менше трьох разів на день. Промивайте зонд до і після введен-
ня харчування та/або лікарських засобів, а також не рідше одного разу на 8 годин за допомогою 
20-50 ml (мл) води, щоб запобігти закупорці зонда (див. рис. 13). Флокар® (Flocare®) Бенгмарк 
(Bengmark) ПЕГ/Є використовується виключно в комбінації з Флокар® (Flocare® ) ПЕГ 18 за 
Шар’єром, CH 18, що, в свою чергу, потребує аналогічної процедури догляду. Ретельно 
дотримуйтесь інструкцій з догляду ПЕГ, а також при застосуванні в комбінації з Бенгмарк 
(Bengmark) ПЕГ/Є.
Майте на увазі, що догляд при комбінації ПЕГ/Є – ПЕГ відрізняється в одній ділянці (див. нижче). 
В інструкції по застосуванню ПЕГ зазначено наступне: вивільніть зонд із зовнішнього диска для 
фіксації, щодня повертайте зонд на 180° навколо своєї осі і переміщайте зонд вгору і вниз в стомі, 
що повністю загоїлася (мінімум 15 mm (мм)). При поєднанні ПЕГ з Бенгмарк (Bengmark) ПЕГ/Є, 
зонд не слід повертати навколо своєї осі, а тільки переміщати вгору і вниз в стомі, що повністю 
загоїлася (мінімум 15 mm (мм)). Поворот зонда НЕ проводиться з метою уникнення скручування 
зонда Бенгмарк (Bengmark) ПЕГ/Є 9 за Шар'єром, СН 9, що призводить до можливого зміщення 
котушки ПЕГ/Є Бенгмарк (Bengmark). Завжди повертайте зонд в початкове положення за 
допомогою синього затискача-запобіжника за зовнішнім утримуючим диском (див. рис. 12).

Не слід використовувати такі дезінфікуючі засоби, як повідон-йод (PVP-I; 
наприклад: Ізо-Бетадин (Iso-Betadine), Браунол (Braunol)) та Октанідінди-гідрох-
лорид-феноксиетанол (наприклад: Октенісепт (Octenisept)), оскільки багаторазо-
ва експозиція цього дезинфікуючого засобу може негативно вплинути на 
фізико-механічні властивості зонда. Рекомендується використовувати дезінфі-
куючі засоби на основі полігексаніду (наприклад, Пронтозан (Prontosan)).

Правила промивання та використання шприца
– Для промивання зонда використовуйте шприц об'ємом не менше 20 ml (мл) 

і завжди виконуйте цю процедуру за умови належного контролю.
– Для введення лікарського засобу завжди використовуйте шприц належного 

розміру, залежно від об’єму лікарського засобу, необхідного для введення. 
Процедуру виконуйте за умов належного контролю.

– Не застосовуйте надмірну силу. У разі будь-якого опору, припиніть процеду-
ру і зверніться до вашого лікаря.
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Дата останнього перегляду інструкції із застосування 1.06.2021. 

ВИДАЛЕННЯ

Рекомендується встановлювати новий зонд Флокар® (Flocare®) Бенгмарк (Bengmark) ПЕГ/Є 
кожні 6 тижнів. Заміна або видалення виробу може відрізнятися від цих рекомендацій, 
враховуючи результати ретельного медичного огляду, робочий стан виробу і/або потенційні 
незручності, завдані пацієнтові.
Рекомендовано вводити харчування через зонд за допомогою помпи для введення ентераль-
ного харчування з метою контролю швидкості введення.

ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ ДЛЯ ОДНОГО ПАЦІЄНТА

Не використовуйте цей пристрій повторно • Не використовуйте, не обробляйте та не стерилізуй-
те цей пристрій повторно. Повторне використання, обробка або повторна стерилізація можуть 
пошкодити структурну цілісність виробу та/або призвести до виходу виробу з ладу, що також 
може призвести до травмування, захворювання або смерті пацієнта. Повторне використання, 
обробка або повторна стерилізація також можуть створити ризик забруднення виробу та/або 
виникнення у пацієнта інфекції або перехресного зараження, включаючи, але не обмежуючись, 
передачу інфекційного(их) захворювання(ь) від одного пацієнта до іншого. Забруднення виробу 
може призвести до травмування, захворювання або смерті пацієнта. Після використання 
утилізуйте продукт і упаковку відповідно до правил лікарні, адміністративних норм та/або 
норм, встановлених органами місцевого самоврядування.



ЗОНД ФЛОКАР БЕНГМАРК / FLOCARE® 
BENGMARK PEG/J ДЛЯ ЕНДОСКОПІЧНОГО 
РОЗМІЩЕННЯ В ТОНКОМУ КИШЕЧНИКУ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ПЕРКУТАННОЇ ЕНДОСКО

ЗА ШАР'ЄРОМ / FLOCARE® CH 18

«Застосувати до» (дата) та номер партії: вказано на упаковці.
Виробник: Нутриція Медікал Девайсез Б.В., Таурусавеню 167, 2132 ЛС 

Хоофддорп, Нідерланди / Nutricia Medical Devices B.V., Taurusavenue 167, 
2132 LS Hoofddorp, The Netherlands.
Місцезнаходження виробничих потужностей: Нутриція Фармасьютікал 
Уксі Ко, Лтд, Ксінмінг Роуд № 17, Уксі Хай-тек Девелопмент Зоун, К.Н.Р. / 
Nutricia Pharmaceutical Wuxi Co., Ltd., No. 17 Xinming Road, Wuxi High-tech 
Development Zone, P.R. China.
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/

UA.TR.116

Медичний виріб / Вміст стерильний, якщо упаковка не відкрита або 
не пошкоджена / Тільки для ентерального застосування / Зберігати 
у сухому й чистому місці / Не містить біс(2-етилгексил)фталату 
(DEHP) / Не містить латексу / Містить окремі частини, які можуть 
бути небезпечними для дітей молодшого віку.
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