
Sonda de Poliuretano Sobre a Sonda 
• Produzidas em poliuretano, adaptam-se facilmente à anatomia do paciente;

• Composta por tubo radiopaco em toda sua extensão;
 
• Acompanham fio-guia em aço inox composto por 7 fios trançados e ponta atraumática;

• São produzidas conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA – RDC nº 16/2013;

• Ponteira reduzida para proporcionar mais conforto ao paciente;

• Fio-guia pré-lubrificado em silicone.

Sonda para Alimentação Enteral 
Medicone 5000 foi desenvolvida para 
proporcionar conforto e segurança durante a 
alimentação enteral dos pacientes impossibilitados 
de receberem sua dieta por via oral.
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Registro ANVISA: 80020550040 - Material promocional destinado a profissionais da saúde. 

Vantagens

• Esterilizadas em óxido de etileno;
• Ponta distal reduzida, proporciando maior   
conforto ao paciente;

• Guia pré-lubrificada;
• Baixo custo;
• Embalada individualmente e estéreis 
em óxido de etileno.
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Conector proximal em “Y”
Conector em poliuretano de fácil encaixe a todos os tipos de equipo, 
permitindo acesso pela segunda via para que seja efetuada a assepsia
e a administração de medicamentos sem interrupção da dieta.

Tubo branco radiopaco
Obtido através da adição de sulfato de bário e dióxido de 
titânio ao poliuretano, facilitando a visualização no raio-x.

Marcas ao longo do corpo
Possui marcas ao longo de seu corpo que indicam a posição 
da ponteira no momento da introdução.

Ponteira distal
Possui um peso distal obtido através da adição de pó de 
tungstênio ao poliuretano, facilitando o posicionamento e a 
sustentação da mesma no estômago ou no duodeno.

Orifício distal
O orifício na extremidade distal permite um melhor fluxo na 
administração da dieta, evitando entupimentos e acúmulos 
de resíduos no corpo da ponteira.

Orifícios laterais
Possui também dois orifícios laterais desencontrados na 
ponteira para auxiliar na manutenção de um fluxo elevado.

MODELO DIÂMETRO COMPRIMENTO (mm) 

06 FR 60 cmPediátrica

08 FR 60 cmInfantil

08 FR 105 cmAdulto

10 FR 105 cmAdulto

12 FR 120 cmAdulto

Está disponível nos seguintes tamanhos e modelos: 

Ponteira reduzida
Ponteira distal reduzida, menos traumática e mais 
confortável para o paciente. 


