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DE FLOCARE BENGMARK PEG/J IS EEN INTESTINALE VOEDINGSSONDE DIE GEBRUIKT
WORDT IN COMBINATIE MET DE FLOCARE PEG CHARRIÈRE 18. SONDEVOEDING EN/OF
MEDICATIE KAN TOEGEDIEND WORDEN VIA EEN ENFIT TOEDIENINGSSYSTEEM.
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Producteigenschappen

E

• Materiaal sonde: blauw, volledig radiopaak polyurethaan. (A)
• Buitendiameter: Charrière 9.
• Lengte: 105 cm.
• Uiteinde: antennetip met 2 laterale uitstroomopeningen. (B)
Bengmark -spiraal (gepatenteerd): 2,5 spiraal met een diameter van circa 3 cm en een lengte van circa 23 cm. Deze spiraal
wordt tijdens de plaatsing gestrekt door een voerdraad. Na verwijdering van de voerdraad neemt de spiraal weer de oorspronkelijke vorm aan voor een optimale fixatie in de dunne darm.
Een markering op de intestinale sonde geeft aan hoe ver de spiraal oprolt na terugtrekken van de voerdraad.
• Voerdraad: een metalen voerdraad, reeds van glijmiddel voorzien en gedeeltelijk in de sonde geschoven. (C)
• ENFit connector: bestaand uit lila (D) en turquoise (E) componenten; voor een optimale connectie van de intestinale
sonde met de Y-connector.
• Y-connector (rood): om gelijktijdig aspiratie van maaginhoud en voeding in de dunne darm mogelijk te maken.
De maagtoegang (F) is een universele connector waarop een stepconnector met een drainagezak kan worden
aangesloten. De intestinale connector (G) is voorgemonteerd op de intestinale sonde. De Y-connector bevat een
binnenring (H) om de connector vast te maken aan de PEG, én een aparte rode ring (I) om de connectie te fixeren.
De turquoise ring (J) bovenaan de Y-connector laat connectie met de intestinale sonde toe.
• Separate connector: om optimale connectie te verzekeren na plaatsing van de sonde; bestaat uit een wit en transparante
(K) en een turquoise (L) component die apart kunnen worden losgeschroefd.
• Afstandsmarkeringen: om de 10 centimeter.
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Indicaties

Contra-indicaties

• De Flocare Bengmark PEG/J in combinatie met de Flocare PEG Charrière 18
is bestemd voor patiënten die gelijktijdig enterale voeding toegediend dienen te
krijgen in het duodenum of het jejunum en wiens maaginhoud dient geaspireerd
te worden.
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Indicaties voor postpylore sondevoeding zijn:
• patiënten in postoperatief herstel
• patiënten met brandwonden
• patiënten met verhoogd risico op aspiratie of reflux en braken
• patiënten met vertraagde maaglediging
• patiënten met acute pancreatitis.

Voor PEG plaatsing:
• Belangrijke coagulatieproblemen (bijv. hemofilie)
• Ernstige ascites en ernstige gastritis
• Ileus
• Anorexia nervosa en ernstige psychoses
• Acute pancreatitis en acute peritonitis
• Wanneer het anterieur deel van de maag onmogelijk tegen de buikwand kan
gebracht worden (subtotale gastrectomie, ascites, hepatomegalie, etc.)
• Uitgesproken peritoneaal carcinomatosis
• Extensieve tumorinfiltratie ter hoogte van de punctieplaats.
Voor postpylore voeding:
• gestoorde intestinale absorptie
• paralytische ileus
• acute buikpijn.

Deze groep patiënten heeft een normaal functionerend darmkanaal en een
verminderde maagmotiliteit en/of een verhoogd aspiratierisico. Dit is vaak
het geval in de post-operatieve fase. Vroeg post-operatief voeden in de darm
reduceert het risico op atrofie van de dunne darm en reduceert het risico op
bacteriële translocatie.

Voorbereiding van de Flocare PEG Charrière 18
®

Licht de patiënt in over de plaatsingsprocedure. Na plaatsing van de Flocare
PEG Charrière 18, terwijl de endoscoop nog in de maag zit:
• Schuif de externe fixatiedisc over de sonde, maar bevestig de sonde nog niet
in de disc.
®

• Schuif de afsluitklem over de sonde.
• Knip de PEG sonde af ter hoogte van de 35 cm markering.
• Spuit met een spuit 10 ml water door de PEG sonde om de binnenkant
gladder te maken.

PLAATSING FLOCARE BENGMARK PEG/J
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A. Endoscopische plaatsing

• Schuif de voerdraad volledig in de intestinale sonde. Trek de voerdraad ongeveer 10-20 cm terug en duw de voerdraad vervolgens opnieuw volledig in de sonde. Bevestig de
voerdraadhandgreep (C) stevig in de ENFit connector (D) .
• Bevochtig de tip van de sonde met water om het inbrengen te vergemakkelijken. Indien de endoscoop nog niet in de maag zit, breng dan de (van glijmiddel voorziene)
endoscoop met de gebruikelijke techniek via de mond in.
• Schuif de antennetip (B) van de intestinale sonde door de PEG tot de tip zichtbaar is in de maag.
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Pak de tip van de
intestinale sonde vast
met een geschikte tang
(eerder ingebracht in de
endoscoop).
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Open nu de tang, trek ze
terug in de endoscoop
en verwijder voorzichtig
de endoscoop en de
voerdraad zonder de
sonde te verplaatsen.
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Knip de ENFit connector
van de intestinale
sonde ± 5 cm boven
de Y-connector af.
Zorg ervoor dat de
sonde zich ondertussen
niet verplaatst heeft:
controleer dit indien
nodig via endoscopie.
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Trek de sonde met de
endoscoop voorbij de
pylorus. De tip van
de sonde moet zo ver
mogelijk geplaatst
worden, indien mogelijk
voorbij de hoek van Treitz.
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Houd de tip van de
sonde op zijn plaats
met de tang, en trek de
endoscoop ongeveer
30 cm terug.
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Denk eraan dat de
2aPEG/J sonde
Bengmark
circa 23 cm korter zal
worden na terugtrekking
1b tot
van de voerdraad,
1a
aan de aangegeven
2b
markering op de
intestinale sonde. Trek
daarom de voerdraad
ongeveer 25 cm terug;
de spiraal begint zich nu
te vormen.
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1b

1a
Maak de ENFit
2b los van de
connector
Y-connector
2a door de
turquoise ring (J) op
de Y-connector los te
draaien.
1b
2b
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Neem de aparte
connector2a
en schroef de
turquoise ring (L) los van
het transparante gedeelte
1b
(K). Schuif de turquoise
ring (L) over de blauwe 1a
2b
intestinale sonde heen.
Bevestig de darmsonde
goed op de metalen
pen in het doorzichtige
gedeelte van de losse
connector (K).

1a

Draai de rode ring (I) van
de Y-connector los en
plaats die over de PEG.

2a
2a

2b
2b

1b
1b

1a
1a

Plaats de Y-connector
op de PEG door de rode
voet (H) stevig in de PEG
sonde te duwen. Draai
de aparte rode ring (I) in
de Y-connector om de
Y-connector stevig op de
PEG sonde te zetten.
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2a

2b

1b

1a

Connecteer (1) het
transparante (K) en het
turquoise deel (L) van
de connector door het
turquoise deel (L) te
draaien; connecteer
dan (2) deze connector
aan de Y-connector door
het turquoise deel in de
Y-connector (J) vast te
draaien.

• Plaats de PEG sonde in de externe fixatiedisc. Zorg dat de juiste positie van de externe disc behouden blijft door de blauwe veiligheidsklem vlak na de disc te plaatsen.
• Spoel de intestinale sonde met 20 ml water.
• Controleer de positie van de sonde onder röntgendoorlichting vooraleer de intestinale sondevoeding te starten.

2a

2a darmsonde.
2ade lengte van de ingebrachte
• Noteer

B. Fluoroscopische
plaatsing1b
1b

1a onder A.
Volg de algemene tekst1a
van de gebruiksaanwijzing
2b
2b
•C
 ontroleer de positie van de sonde in de maag door middel van fluoroscopie en breng de tip tot vlak voor de pylorus; dit kan vergemakkelijkt worden door de voerdraad ongeveer 2 tot 3 cm terug te trekken zodat de sonde krult. Dit helpt om de tip van de sonde voorbij de pylorus te schuiven. De tip van de Bengmark PEG/J
is zodanig ontworpen dat de voerdraad in geen enkele omstandigheid langs één van de laterale uitstroomopeningen naar buiten kan komen; zo voorkomt men dat
de voerdraad de maag- of darmwand beschadigt of perforeert. Na de pyloruspassage moet de voerdraad weer volledig in de sonde geschoven worden.
• Schuif de Bengmark PEG/J met de voerdraad zo ver mogelijk in de dunne darm, bij voorkeur voorbij de hoek van Treitz.
• Zodra de sonde op haar plaats zit, kan de voerdraad teruggetrokken worden.
• Volg vanaf punt 6 van de gebruiksaanwijzing onder A.
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WENST U MEER INFORMATIE OF ADVIES?
Contacteer Nutricia Advanced Medical Nutrition
070/222.307
medical.nutrition@nutricia.be
www.nutriciamedical.be
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• Spuit, indien nodig, wat extra water door de PEG

