
UW PARTNER VOOR  
ENTERALE OPLOSSINGEN

ENFit®

Spuiten en accessoires voor enterale voeding

• Steriel (per stuk verpakt): 
o  Eenvoudig afleesbare enterale spuiten, beschikbaar in de 

volgende maten: 
 – Low Dose Tip-spuiten2 van 1 ml, 3 ml en 5 ml
 – Spuiten van 10 ml, 20 ml en 60 ml

o  Medicatierietjes, melkrietjes, melkrietjes met brede diameter en 
filterrietjes helpen bij het opzuigen van voeding en medicatie 

o  Adapters om moedermelk en andere soorten voeding of medicatie 
over te dragen van flessen van diverse grootten 

o  Flesdop om de inhoud op zijn plaats te houden bij opslag, 
transport en gebruik 

o  Spuitdop (ook verkrijgbaar in verpakking met 8 stuks) 
o  Zelfrichtende spuitdop

De ENFit® spuiten en accessoires voor enterale voeding van Avanos zijn ontworpen 
voor het vergroten van de patiëntveiligheid en voor optimale afgifte van enterale 
voeding door de kans op het verkeerd aansluiten van slangen te verkleinen.1  
De producten voldoen aan ISO 80369-3 en bevatten geen natuurlijke latex,  
BPA of DEHP.

R I E TJ E SS P U I T E N  &  D O P P E N

F L E S A D A P T E R S  &  D O P

Productafbeeldingen zijn niet op schaal.



R e f e r e n t i e s

*Handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Avanos Medical, Inc. of gelieerde bedrijven. ©2019 AVNS. Alle rechten voorbehouden. 
ENFit®: Geregistreerd handelsmerk van Global Enteral Device Supplier Association, Inc. Gebruikt met hun toestemming. 
HC991-00-NL COPY-03711

1 http://gedsa.org/about.html

2 De cilindermaat van de spuiten van 1 ml en 3 ml is kleiner dan 
gespecificeerd in ISO 80369-3. Dit kan de kans vergroten dat de spuit 
verkeerd wordt aangesloten op andere medische hulpmiddelen.

3 Directe klanten die tot op heden telefonisch, per fax of per e-mail 
bestellingen voor medische hulpmiddelen plaatsten, kunnen vanaf nu 
online bestellen in onze klantportal.  

Het systeem is zodanig ontworpen dat bestellingen worden geleverd op het 
adres waar de bestelling is gedaan. In de toekomst zal het systeem worden 
uitgebreid met functionaliteiten voor dropshipping. We raden het gebruik van 
dit systeem af als u een EDI-klant bent.

PRODUCT BESCHRIJVING PRODUCT-
CODE VERPAKKING

St
er

ie
le

 sp
ui

te
n 

& 
do

p

Enterale Low Dose Tip-spuit met connector die compatibel is met ENFit®, 1 ml SYR-01S 100 per doos

Enterale Low Dose Tip-spuit met connector die compatibel is met ENFit®, 3 ml SYR-03S 100 per doos

Enterale Low Dose Tip-spuit met ENFit® connector, 5 ml SYR-05S 100 per doos

Enterale spuit met ENFit® connector, 10 ml SYR-10S 100 per doos

Enterale spuit met ENFit® connector, 20 ml SYR-20S 50 per doos

Enterale spuit met ENFit® connector, 60 ml SYR-60S 50 per doos

Mannelijke ENFit® spuitdop ESC-1 200 per doos

Mannelijke ENFit® spuitdop (200 verpakkingen van 8 doppen) ESC-8 1600 per doos

Mannelijke-vrouwelijke ENFit® spuitdop MFC-200 200 per doos

Zelfrichtende dop met connector die compatibel is met ENFit® SRC-01NS 100 per doos
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ENFit® flesdop MBA01 50 per doos

Universele flesadapter met ENFit® connector (14,5-26 mm) EBA14-26 50 per doos
Flesadapter met vaste diameter van 15-16,5 mm en connector die compatibel is 
met ENFit® EBA15-16 50 per doos

Flesadapter met vaste diameter van 18-19,5 mm en connector die compatibel 
is met ENFit® EBA18-19 50 per doos

Flesadapter met vaste diameter van 18,5-20,5 mm en connector die compatibel 
is met ENFit® EBA18-20 50 per doos

Flesadapter met vaste diameter van 20-21,5 mm en connector die compatibel 
is met ENFit® EBA20-21 50 per doos

Flesadapter met vaste diameter van 25,5-27 mm en connector die compatibel 
is met ENFit® EBA25-27 50 per doos
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s Filterrietje met ENFit® connector EFS-50 50 per doos

Medicatierietje met ENFit® connector EMS-200 200 per doos

Melkrietje met ENFit® connector LAIT-200 200 per doos

Melkrietje met brede diameter met ENFit® connector TLAIT-200 100 per doos

N e e m  v o o r  m e e r  i n f o r m a t i e  
c o n t a c t  o p  m e t  h e t  C u s t o m e r  S e r v i c e 
Te a m  v a n  A v a n o s :

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL) 
Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)

Tel: 0800 78 775 (gratis uit BE) 
Fax: 0800 78 774 (gratis uit BE)

customerservice.bnl@avanos.com


