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Медичний виріб. Назоінтестинальний зонд Флокар Бенгмарк / Flocare® Bengmark – трансназальний 
інтестинальний зонд зі спіралью Бенгмарк (Bengmark) на кінці для введення ентерального харчування.

Характеристики зонда:
Матеріал: біла повністю матова поліуретанова трубка
Зовнішній діаметр: розмір за Шар'єром 8 або 10
Довжина: 145 cm (cм)
Наконечник: заокруглений з двома боковими отворами

покриття Гідромер (Hydromer)
спіраль Бенгмарк (Bengmark) (запатентована): 2,5 витка діаметром близько 
3 cm (cм) та довжиною приблизно 23 cm (cм). Ці завитки під час введення 
перебувають у розпрямленому стані за рахунок провідника. Після видалення 
провідника спіраль полегшує пасаж через пілорус і робить можливою оптимальну 
фіксацію в тонкому кишечнику.

Провідник: Оброблений лубрикантом металевий провідник, що частково розміщений у зонді.
Конектор: Конектор ЕНФіт (ENFit).

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Назоінтестинальний зонд Флокар Бенгмарк / Flocare® Bengmark розроблений для трансназального 
годування безпосередньо у тонкий кишечник.
Показання для постпілоричного зондового годування:
• Пацієнти після оперативних втручань,
• Пацієнти з опіками,
• Пацієнти з підвищеним ризиком аспірації, рефлюксу й/або блювання (часто в ранньому післяопе-

раційному періоді),
• Пацієнти з обмеженою шлунковою моторикою,
• Пацієнти з гострим панкреатитом.
Раннє післяопераційне інтестинальне зондове годування знижує ризик атрофії тонкого кишечника та 
знижує ризик бактеріальної транслокації.
Цей зонд показаний для всіх пацієнтів, в яких при функціонуючому кишковому тракті наявне порушен-
ня шлункової моторики і/або підвищений ризик аспірації. Це часто зустрічається в ранньому післяопе-
раційному періоді.
Якщо шлункова моторика присутня, зонд можна ввести в шлунок (див. інструкцію із застосування), 
спіраль Бенгмарк (Bengmark) сприятиме спонтанному пасажу через пілорус протягом 8-12 годин.
Якщо моторика шлунку обмежена, зонд можна ввести через пілорус за допомогою альтернативних 
технік, як-от: ендоскопія або флуороскопія. Як альтернатива, моторику шлунку можна покращити за 
допомогою медикаментів.

НАЗОIНТЕСТИНАЛЬНИЙ ЗОНД БЕНГМАРК / BENGMARK
ОПИС ПРОДУКТУ



ПРОТИПОКАЗАННЯ

Інструкція із застосування для пацієнтів із (обмеженою) моторикою шлунку.
1. Ознайомте пацієнта з процедурою встановлення зонда. Повністю введіть провідник у зонд та

переконайтеся, що він надійно прикріплений до конектора (рис. 1).
2. Надайте пацієнтові зручного сидячого або напівсидячого положення. Щоб визначити довжину зонда 

Бенгмарк (Bengmark), на яку він повинен бути введений, виміряйте відстань від кінчика носа (А) до 
вуха (Б) і потім до мечоподібного відростка груднини (В) (рис. 2). Зробіть відмітку на зонді в цій 
точці. Зробіть 2 додаткові відмітки на відстані 25 cm (cм) та 50 cm (cм) від першої позначки.

3. Змочіть кінець зонда водою, щоб полегшити введення (рис. 3).
4. Визначте носовий хід для введення і введіть зонд вздовж його нижньої поверхні (рис. 4). Коли зонд 

досягне горла, нахиліть голову пацієнта вперед і попросіть його ковтати якомога частіше. Легко
проштовхніть зонд, ніколи не прикладайте силу. Уникайте випадкового введення зонда в трахею! 
Продовжуйте до тих пір, поки не досягнете першої відмітки.
Попередження: На цьому етапі не з'єднуйте назоінтестинальний зонд Бенгмарк (Bengmark) із
набором для годування (рис. 5). Правильне положення слід підтвердити перед будь-яким
введенням рідини через назоінтестинальний зонд.

5. Після перевірки положення зонда (рис. 6, 7, 8) введіть щонайменше 20-50 ml (мл) води (H20) (рис. 9).
6. Потягніть на себе +25 cm (cм) провідника із зонда (рис. 10). Потім продовжуйте введення зонда, 

поки не досягнете рівня другої відмітки (рис. 11). Тепер повністю витягніть провідник із зонда.
7. Поки що не фіксуйте зонд до носа, використайте мочку вуха в якості тимчасової точки фіксації.
8. Протягом 8-12 годин моторика шлунку просуне зонд через пілорус (рис. 12). Зафіксуйте зонд, як

тільки третя позначка на зонді опиниться на рівні носа пацієнта (рис. 13).
9. Перед введенням будь-якого ентерального харчування перевірте правильність положення зонда за 

допомогою рентгенографії (рис. 14).

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

До встановлення зонда:
• Пошкодження стравоходу/кровотечі із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
До зондового годування:
• Недостатність інтестинальної абсорбції
• Паралітична або механічна кишкова непрохідність
• Синдром гострого живота



Принцип промивання зонда і 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 процедуру і
зверніться до лікаря.

Перевіряйте положення зонда щоразу при зміні зондового годування, коли є сумніви щодо того, чи 
зонд знаходиться в правильному положенні і щонайменше тричі на день (рис. 6, 7, 8).

Промивайте зонд 20-50 ml (мл) води (рис. 15) до і після введення їжі або лікарських засобів і 
щонайменше один раз на 8 годин, щоб запобігти закупорюванню зонда (рис. 11).

Рекомендована зміна назоінтестинального зонда Флокар Бенгмарк / Flocare® Bengmark на новий - 
кожні 6-8 тижнів (рис. 16). Заміна або видалення виробу може відрізнятися від цих рекомендацій, 
враховуючи ретельний медичний огляд, робочий стан виробу і/або потенційні незручності, завдані 
пацієнтові.

Рекомендовано завжди вводити ентеральне харчування у тонкий кишечник за допомогою помпи для 
введення ентерального харчування з метою контролю швидкості введення.

ДОГЛЯД

В процесі введення ентерального харчування або рідини через зонд можлива його міграція (зміщення).
Якщо використання зонда необхідне для, наприклад, дітей, довжину зонда можна легко зменшити при 
його введенні шляхом обрізання зонда на необхідній відстані та встановлення нового конектора для
годування Флокар (Flocare®) того ж самого розміру за Шар'єром.
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Дата останнього перегляду інструкції із застосування 1.06.2021. 
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Назоінтестинальний зонд Бенгмарк (Вengmark) можна видалити, легко витягнувши зонд через ніс 
пацієнта. Видалення завжди повинне відбуватися під наглядом медичного персоналу.

ОДНОРАЗОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

Не використовуйте цей виріб повторно – Не використовуйте, не обробляйте та не стерилізуйте цей 
виріб повторно. Повторне використання, обробка або повторна стерилізація можуть пошкодити 
структурну цілісність виробу та/або призвести до виходу пристрою з ладу, що, в свою чергу, може 
призвести до травми, 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 інфекційно-
го(их) захворювання(ь) від одного пацієнта до іншого. Забруднення виробу може призвести до 
травмування, захворювання або смерті пацієнта. Після використання утилізуйте продукт й упаковку 
відповідно до правил лікарні, адміністративних норм та/або норм, встановлених органами місцевого 
самоврядування.



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

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.
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