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GASTROSTOMICKÉ PORTFOLIO 

 
INOVATIVNÍ PRODUKTY PRO ZDRAVÍ TRÁVICÍ SOUSTAVY 
 

 MIC-KEY* - vyživovací knoflík 

 MIC* G-Tube - gastrostomická sonda 

 MIC* Bolus G-Tube - gastrostomická sonda 

 Zaváděcí souprava Avanos 

 PEG sada MIC* 

 PEG sada CORFLO 

 Příslušenství 

 Ostatní portfolio pro výživu 
 
Široká škála inovativních, vysoce kvalitních enterálních výživových sond, zaváděcích souprav a příslušenství, které 
jsou unikátně navrženy pro střednědobé a dlouhodobé podávání výživy a léků dětským a dospělým pacientům. 
 
 
Produkty se vyznačují konzistentní účinností a jsou navrženy s ohledem na 
bezpečnost a pohodlnost použití. Z tohoto důvodu jsou všechny výživové 
sondy nyní vybaveny konektorem ENFit™. Vzhledem ke konstrukci lze tento 
konektor připojit pouze k zařízením kompatibilním s ENFit™ a do výživové 
sondy lze proto podávat pouze tekutiny pro enterální výživu. 
 
Enterostomické sondy MIC*/MIC-KEY* jsou z vysoce průzračné konstrukce ze 
silikonu, umožňující dobrou viditelnost a splývavost. Kromě bezpečnostního 
konektoru ENFitTM obsahují:  
 
 
 
 
Ventilovaný kroužek SECUR-LOK*, vnější retenční mechanismus, který 
umožňuje cirkulaci vzduchu kolem místa stomie a snižuje tlak v sondě po celém 
obvodu 360° vůči stěně stomie; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inflatabilní vnitřní retenční balónek, který snižuje traumatické zážitky 
popisované u obturovaných zařízení; 
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MIC-KEY* - vyživovací knoflík 
 

Nejoblíbenější gastrostomická výživová sonda je nenápadná a snadno utajitelná, proto je ideální výživovou 
sondou prakticky pro všechny pacienty. 
 

 Nízkoprofilové provedení 

 Materiál silikon 

 Zúžený distální konec odpovídající velikosti sondy 

 Inflatabilní silikonový retenční balónek 

 Zapuštěný atraumatický hrot po zavedení 

 Antirefluxní membrána proti zpětnému úniku ze žaludku 

 SECUR-LOK*  Externí fixace 

 Široký výběr délky stomie (cm):  
0,8 /1,0 /1,2 /1,5 /1,7 /2,0 /2,3 /2,5 /2,7 /3,0 /3,5 /4,0 /4,5 /5,0 
 

 

+ Příslušenství - v rámci prevence možného poškození antirefluxní membrány je doporučeno používat originální 
prodlužovací hadičky Avanos, viz nabídka níže. 
 
 

MIC* G-Tube - gastrostomická sonda 
 

První vyměnitelná balonková sonda svého druhu je indikována pro pacienty vyžadující kontinuální enterální 
výživu. 
 

 Materiál silikon 

 Zúžený distální konec odpovídající velikosti sondy 

 Zapuštěný atraumatický hrot (kromě 12 Fr) 

 Inflatabilní silikonový retenční balónek 
(7-10 ml, kromě LV-verzí: 3-5ml) 

 2x port - výživa + současné podání léků 

 SECUR-LOK*  Externí retenční kroužek 
 

Velikost (vnější průměr)  Objem balónku Kód výrobku 

12 Fr 3-5 ml balónek 8100-12LV 

14 Fr 3-5 ml balónek 8100-14LV 

16 Fr 3-5 ml balónek 8100-16LV 

18 Fr 7-10 ml balónek 8100-18 

20 Fr 7-10 ml balónek 8100-20 

22 Fr 7-10 ml balónek 8100-22 

24 Fr 7-10 ml balónek 8100-24 

26 Fr 7-10 ml balónek 8100-26 

28 Fr 7-10 ml balónek 8100-28 

30 Fr 7-10 ml balónek 8100-30 

Velikost (vnější průměr) (X) Délka stomie (Y) Kód výrobku 

12 Fr Od 0,8 do 4,0 8140-X-Y 

14 Fr Od 0,8 do 5,0 8140-X-Y 

16 Fr Od 0,8 do 5,0 8140-X-Y 

18 Fr Od 0,8 do 5,0 8140-X-Y 

20 Fr Od 0,8 do 5,0 8140-X-Y 

24 Fr Od 1,5 do 5,0 8140-X-Y 
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MIC* Bolus G-Tube - gastrostomická sonda 
 

Sonda je indikována pro pacienty vyžadující pouze bolusovou enterální výživu. 
 

 Materiál silikon 

 Zúžený distální konec odpovídající velikosti sondy 

 Zapuštěný atraumatický hrot (kromě 12 Fr) 

 Inflatabilní silikonový retenční balónek 
(7-10 ml, kromě LV-verzí: 3-5ml) 

 Neobsahuje port pro podání léků 

 SECUR-LOK*  Externí retenční kroužek 
 

Velikost (vnější průměr)  Objem balónku Kód výrobku 

12 Fr 3-5 ml balónek 8110-12LV 

14 Fr 3-5 ml balónek 8110-14LV 

16 Fr 3-5 ml balónek 8110-16LV 

18 Fr 7-10 ml balónek 8110-18 

20 Fr 7-10 ml balónek 8110-20 

22 Fr 7-10 ml balónek 8110-22 

24 Fr 7-10 ml balónek 8110-24 

 
 
 
 
 

ZAVÁDĚCÍ SOUPRAVA AVANOS* PRO ZAVEDENÍ MIC* G-Tube a MIC-KEY* 
 

Soupravy obsahují nástroje a zařízení pro usnadnění primárního endoskopického (případně fluoroskopického 
nebo laparoskopického) umístění gastrostomických balonkových sond, jako jsou MIC* G-Tube a MIC-KEY*. 
 

 4x SAFE-T-PEXY - set pro snadné uchycení žaludku 

 Vysouvací dilatátor s rozlomitelným sheathem 

 Nástroj pro měření stomy 

 Souprava neobsahuje gastrostomickou sondu 
 

 

 
 
  

Popis 
Kód 

výrobku 

Zaváděcí souprava s dilatátorem 16 Fr 
(pro použití s MIC* G-Tube a MIC-KEY*  12 Fr) 

98430 

Zaváděcí souprava s dilatátorem 18 Fr 
(pro použití s MIC* G-Tube a MIC-KEY*  14 Fr) 

98431 

Zaváděcí souprava s dilatátorem 20 Fr 
(pro použití s MIC* G-Tube a MIC-KEY*  16 Fr) 

98432 

Zaváděcí souprava s dilatátorem 22 Fr 
(pro použití s MIC* G-Tube a MIC-KEY*  18 Fr) 

98433 

Zaváděcí souprava s dilatátorem 24 Fr 
(pro použití s MIC* G-Tube a MIC-KEY*  20 Fr) 

98434 
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MIC* PEG sada 
 

Standardní PEG souprava je navržena pro snadné endoskopické zavedení. K dispozici je ve verzi PULL, na vyžádání 
také PUSH. 
 

 Materiál silikon 

 SECUR-LOK*  Externí retenční kroužek  

 2x port - výživa + současné podání léků 

 Interní disk - silikon, možnost vyjmutí trakcí (kromě 14 Fr) 
 
 

 

 
 
 
 

CORFLO PEG sada 
 

Standardní PEG souprava je navržena pro snadné endoskopické zavedení. K dispozici je ve verzi PULL, na vyžádání 
také PUSH. Sonda CORFLO je vyrobena z PUR s unikátním interním diskem z PUR pěny. 
 

 Materiál PUR 

 Větší vnitřní průměr než silikon 

 Pevnější a odolnější vůči poškození než silikon 

 2x port - výživa + současné podání léků 

 Unikátní pravoúhlá externí fixace 

 Interní disk z polyuretanové pěny - kulatý 

 Snadná deformace disku = atraumatické zavedení i možnost vyjmutí trakcí 

 Konstrukce disku redukuje riziko „syndromu zanořeného disku“ 

 

Velikost (vnější průměr)  Interní disk Kód výrobku 

12 Fr kulatý 50-6012E2 

16 Fr kulatý 50-6016E2 

20 Fr kulatý 50-6020E2 

 
  

Velikost (vnější průměr)  Popis Kód výrobku 

14 Fr Metoda PULL 9640-14 

20 Fr Metoda PULL 9640-20 

24 Fr Metoda PULL 9640-24 
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Příslušenství 
 
Prodlužovací hadičky k vyživovacímu knoflíku MIC-KEY* s ENFit závitem 
 

Zámek SECUR-LOK* je navržen tak, aby došlo ke spojení s portem od knoflíku MIC-KEY bez poškození antirefluxní 
membrány. K dispozici je několik variant: 
 
Pro kontinuální výživu: 
- kat. čísla 0141-12 a 0141-24 
- 2x port - výživa + současné podání léků 
 
Pro bolusouvé podání výživy: 
- kat. čísla 0143-12, 0143-24, 0144-12 a 0144-24 
- neobsahuje port pro podání léků 
 
Pro administraci léků: 
- kat. číslo 0142-02 
- délka 5 cm 
 
 

  

 
 

MIC* PEG náhradní koncovky s ENFit závitem 
 

Popis Kód výrobku 

MIC* PEG  - náhradní koncovka 14Fr ENFit 8135-14 

MIC* PEG  - náhradní koncovka 20Fr ENFit 8135-20 

MIC* PEG  - náhradní koncovka 24Fr ENFit 8135-24 

 
 
 

CORFLO PEG náhradní koncovky s ENFit závitem 
 

Popis Kód výrobku 

CORFLO PEG Adapter repair kit 12FR ENFit 50-6112 

CORFLO PEG Adapter repair kit 16FR ENFit 50-6116 

CORFLO PEG Adapter repair kit 20FR ENFit 50-6120 

 

Popis Kód výrobku 

MIC-KEY* prodl.hadička Y, 30 cm, pravoúhlý Secur-lok 0141-12 

MIC-KEY* prodl.hadička Y, 60 cm, pravoúhlý Secur-lok 0141-24 

MIC-KEY* prodl.hadička Y, 5 cm, pravoúhlý Secur-lok 0142-02 

MIC-KEY* prodl.hadička, 30 cm, přímý Secur-lok 0143-12 

MIC-KEY* prodl.hadička, 60 cm, přímý Secur-lok 0143-24 

MIC-KEY* prodl.hadička, 30 cm, pravoúhlý Secur-lok 0144-12 

MIC-KEY* prodl.hadička, 60 cm, pravoúhlý Secur-lok 0144-24 
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MIC-KEY* nástroj pro měření stomy 
 

 Nástroj pro správné určení velikosti knoflíku 

 kat. číslo 98460 
 
 

AspHirate 
 

 pH testovací proužky pro semikvantitativní indikaci pH v aspirátu 
žaludku pro posouzení správného umístění sondy 

 Snadno čitelné při kritických klinických rozhodovacích hodnotách 

 Jedinečné měřítko pro přesnou dokumentaci 

 kat. číslo 150.1 
 
 

Clog Zapper 
 

 Systém pro odstraňování blokád v enterálních sondách 

 Kombinuje „enzymový koktejl“, kyseliny, pufry, antimikrobiální látky a 
inhibitory kovů v komplexním systému připraveném k použití 

 kat. číslo 20-0002 
 
 
 
 

Portfolio pro J/GJ výživu 
 

 Portfolio výrobce AVANOS pro ČR se postupně rozšiřuje, možnosti J/GJ sond jsou k dispozici na 
vyžádání 

 
 
 

OSTATNÍ PORTFOLIO PRO VÝŽIVU = VYGON 
 

Nasogastrické sondy, žaludeční sondy, duodenální sondy 
 

 Standardní i bezpečnostní s ENFit závitem 

 Portfolio výrobce VYGON - viz Vygon produktový katalog 
 

Stříkačky s ENFit závitem a různé příslušenství 
 

 Portfolio výrobce VYGON - na vyžádání 
 

Bezpečnostní systém pro NEONATOLOGII - Nutrisafe 2 
 

 ENFit systém není vhodný pro použití v neonatologii! 

 Portfolio výrobce VYGON - viz Vygon produktový katalog 
 

Enterální pumpy MEDWIN a příslušenství 
 

 Stacionární i mobilní 

 Portfolio výrobce VYGON - na vyžádání 
 


