
 
 

 

Leverandør & type Anvendelse/beskrivelse Str.  Praktik: pleje & monitorering/brugstid/indgivelse  

 Nutricia Flocare®  Flocare® nasogastrisk sonde til sondeernæring samt 
medicinindgift. Har guidewire, som giver tryghed ved anlæggelse. 
Guidewire fjernes efter kontrol af beliggenhed. Sonden har ENFit-
kobling samt international farvekodning. Sonden er ikke egnet til 
sug pga. sondens bløde materiale. Muligt at trække aspirat tilbage 
til kontrol af pH-værdi, hvis der vælges Ch 12, Ch 14. Sonden 
udmunder i ventriklen. 

Ch 10/110 cm (Sort)  
 
Ch 12/110 cm (Hvid)  
 
Ch 14/110 cm (Grøn) 

Pleje: Daglig næsepleje. Næseplaster skiftes dagligt. Forebyggelse af tryksår 
i næse/svælg. Sonden skylles med 20-40 ml vand efter brug samt hver 8 
time, hvis sonden ikke bruges. 
Kontrol før indgift: Kontrol af pH-værdi muligt ved CH 12, 14 (pH under 5,5). 
Kontrol vha. luftindblæsning ved Ch 10. Altid kontrol af markering på 
sonden ift. fejlplacering. Start med indgift af postevand under observation 
af patient ift. tegn på fejlplacering. 
Indgiftsform: Bolus og kontinuerlig indgift. Pt. skal være eleveret 45 grader 
ved indgift i sonden.   
Brugstid: Ca. 4-6 uger. Skift næsebor, når sonden udskiftes. 

Nutricia Flocare® Flocare® nasogastrisk sonde m/gastrisk drænage (sug) er en 
kombinationssonde, der både kan anvendes til sondeernæring og 
gastrisk drænage med et vægsug. Sonden er fremstillet i et 
materiale, der tåler kraftigt sug. Sonden har ENFit-kobling, som er 
med til at øge patientsikkerheden. Har guidewire som giver 
tryghed ved anlæggelse. Guidewire fjernes efter kontrol af 
beliggenhed. Muligt at trække aspirat tilbage til kontrol af 
beliggenhed vha. pH-måling. Sonden udmunder i ventriklen. 

Ch 14/110 cm Pleje: Daglig næsepleje. Næseplaster skiftes dagligt. Forebyggelse af tryksår 
i næse/svælg. Sonden skylles med 20-40 ml vand efter brug samt hver 8 
time, hvis sonden ikke bruges.  
Kontrol før indgift: Kontrol af pH-værdi muligt (pH under 5,5). Aspiration af 
mavesaft. Kontrol af markering på sonden, start med indgift af postevand 
under observation af patient. 
Indgiftsform: Bolus og kontinuerlig indgift. Pt. skal være eleveret 45 grader 
ved indgift i sonden.   
Brugstid: Ca. 4-6 uger. Har patienten ikke behov for drænage skiftes til 
Flocare® nasogastrisk sonde. Skift næsebor, når sonden udskiftes.  

Mediplast duodenal tube 

 

Duodenal sonde anbefales til aktiv aspiration, kortvarigt 
sondeernæring samt medicinindgift. Røntgenfast markering på 
sonden. International farvekodning af tragte. Med 4 sidehuller 
minimeres risikoen for tilstopning. Sonden udmunder i ventriklen. 

Ch 10 
 
Ch 12 
 
Ch 14 
 
Ch 16 
 
Ch 18 

Pleje: Daglig næsepleje. Næseplaster skiftes dagligt. Forebyggelse af tryksår 
i næse/svælg.  
Kontrol før indgift: Kontrol af pH-værdi muligt. Aspiration af mavesaft. 
Kontrol af markering på sonden, start med indgift af postevand under 
observation af patient. 
Indgiftsform: Bolus og kontinuerlig indgift. Pt. skal være eleveret 45 grader 
ved indgift i sonden.   
Brugstid: ca. 4 uger.  

Fresenius Kabi 
Freka® Trelumina

 

Freka Trelumina – 3 lumet sonde til tilførsel af sondeernæring 
samtidig drænage af gastrisk væske. Har guidewire, som giver 
tryghed ved placering. Guidewire fjernes efter kontrol af 
beliggenhed. Sondens 3 placeringsteknikker: 
• Transnasal placering ved hjælp af røntgenkontrol 
• Transnasal indføringsteknik ved hjælp af endoskopisk kontrol 
• Indføring ved endoskopisk procedure  

Sonden har 3 ben: 
1. Ernæringsben med 
lilla ENFit til 
sondeernæring, som 
udmunder i jejunum. 
Ch 9. 
2. Aspirationsben 
med hvid tragtformet 
studs, som udmunder 
i ventriklen. Ch 16. 
3. Luftben som 
udmunder i 
ventriklen.  

Pleje: Daglig næsepleje. Næseplaster skiftes dagligt. Forebyggelse af tryksår 
i næse/svælg. Ben 1 og 2 skylles med 20-40 ml vand efter brug samt hver 8 
time, hvis sonden ikke bruges.  
Kontrol før indgift: Ikke muligt at trække aspirat tilbage i ernæringsbenet til 
kontrol af pH-værdi, da ernæringsbenet udmunder i jejunum. Kontrol af 
aspirat er muligt i sugebenet Ch 16. Ellers kontrol af markering på sonden 
ift. om sonden har flyttet sig. 
Indgiftsform: Altid kontinuerlig indgift, da ernæringsbenet 
udmunder nede i tarmen. Ikke behov for 45 graders elevering 
ved indgift. 
Brugstid: Ca. 6 uger. 
Kontaktperson: Marlene.vanhauen@fresenius-kabi.com  

 

NASALSONDER 

 

 

 

 

Ved behov for yderligere information: 
 Kontakt din lokale Nutricia produktspecialist eller ernæringsrådgivning, tlf. 7021 0709, tast 2. 
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