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Lathund – Förbrukningsmaterial vid enteral nutrition 
 

De flesta enterala infarter, aggregat och övrigt förbrukningsmaterial som produceras i dagsläget har 

ENFit-koppling. Enterala infarter som producerats tidigare kan ha en konformad koppling vilket 

innebär att en adapter krävs för förbrukningsmaterial ska passa. Vygon, som tillverkar sonden 

”Nutrisafe 2”, har en egen ”säkerhetskoppling” och förbrukningsmaterial med ENFit eller konform 

passar inte direkt i Vygons egna sonder.   

Enteral infart med ENFit  

Sondmatsaggregat 
Nestlés sondmatningsaggregat är det aggregat som passar i pumpen Compat Ella. Aggregatet 

Standard Spike-set har en ENFit-koppling och passar direkt i enterala infarter med ENFit-koppling.  

                                                                           
Enteral infart (ENFit)     →     Standard Spike-set (Nestlé) ENFit                                     

t.ex. sond/gastrostomi                  Artnr. 26330      

 

Enteral spruta  
Följande sprutor passar direkt i enterala infarter med ENFit-koppling. Sedan september 2020 beställs 

flergångssprutor till patienter med enteral nutrition i hemmet: 

                              

                                                        
Enteral infart (ENFit)     →     Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta 

t.ex. sond/gastrostomi  Artnr. 26543 (20ml) / 26544 (60ml)   

                                                     Enångspruta, används på sjukhus  

                                                och på särskilt boende/vårdinrättning 

                         eller  

                                 Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergånsspruta  

                                                                Artnr. 27424 (20ml) / 27425 (60ml)   

                                                    Flergångspruta, används i hemmet 

                      Obs! Rengöringsinstruktioner ska följas:  

 
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/bestall-produkter-och-
tjanster/nutritionsportalen/enteral_nutrition_instruktion_flergangsspruta.pdf  

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/nutritionsportalen/enteral_nutrition_instruktion_flergangsspruta.pdf
https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/nutritionsportalen/enteral_nutrition_instruktion_flergangsspruta.pdf
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Enteral infart med konform (konisk) 

Sondmatsaggregat 
Nestlés sondmatningsaggregat till Compat Ella har ENFit-koppling och adapter till konform medföljer 

inte. För enteral infart med konform behövs en mellankoppling, den beställs separat.  

                                                            
Enteral infart (konform)     →     Adapter ENFit till Konform   →    Standard Spike-set (Nestlé) ENFit                                          

 t.ex. sond/ gastrostomi                      50-pack                                  Artnr. 26330             

                                                                     Artnr. 26780                            

 

Enteral spruta  
Enteralsprutorna Nutrifit och Enteral ISAsaf Home har en ENFit-koppling och adapter till konform 

medföljer inte. För enteral infart med konform behövs en mellankoppling, den beställs separat.  

 

                                              
Enteral infart (konform)    →    Adapter ENFit till Konform   →    Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta 

t.ex. sond/ gastrostomi                                   50-pack                              Artnr. 26543 (20ml) / 26544 (60ml)  

               Artnr. 26780                          Enångspruta, används på sjukhus  

                                                                     och på särskilt boende/vårdinrättning 

                                                                                                                                         eller  

                                                                                          Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergånsspruta  

                                                                                      Artnr. 27424 (20ml)/ 27425 (60ml)   

                                                                                                               Flergångspruta, används i hemmet 

                                                        Obs! Rengöringsinstruktioner ska följas.  
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Enteral infart ”Nutrisafe 2” utan ENFit (Vygon) 

Sondmatsaggregat  
För att använda Nestlés sondmatsaggregat i en Vygonsond krävs en mellankoppling som omvandlar 

Vygons säkerhetskoppling till ENFit. Mellankopplingen medföljer inte utan beställs separat. OBS! 

Nutrisafe 2 används främst på neonatalavdelning och för vuxna patienter som får en nasojejunal 

sond, detta då nuvarande sond som används vid nasogastrisk sond är för kort.  

                                                             
 Nutrisafe 2-sond     →     Adapter ENFit till NS2-sond     →     Standard Spike-set (Nestlé) ENFit                                                

          (Vygon)                                    Artnr. 26326                                           Artnr. 26330             

 

Enteral spruta  
Alternativ 1. Vygons enteralsprutor ”Nutrisafe” passar direkt i en Vygonsond.  

Ingen adapter behövs: 

                       
  Nutrisafe 2-sond     →     Nutrisafe 2 (Vygon), enteralspruta 

          (Vygon)                     Artnr. 22649 (20ml) / 22650 (60ml)  

                

Alternativ 2.  Vygons enteralsprutor ”Nutrifit” passar med ENFit och kan därför anvädas endast med 

Vygons adapter: 

                                                       
  Nutrisafe 2-sond     →     Adapter ENFit till NS2-sond     →     Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta 

          (Vygon)                                   Artnr. 26326                            Artnr. 26543 (20ml) / 26544 (60ml)     

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        eller  

                                                                                          Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergånsspruta  

                                                                                      Artnr. 27424 (20ml)/ 27425 (60ml)   
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Sammanställning av artikelnummer 
 

Till enteral infart med ENFit/konform  

Aggregat 

26330 Sondmatningsaggregat till Compat Ella, Spike set (ENFit) 

Spruta  

26543  Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta (20ml) ENFit 
26544  Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta (60 ml) ENFit  

27424  Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergånsspruta (20 ml) ENFit 
27425  Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergånsspruta (60 ml) ENFit 

Adapter  

26780 Lila adapter ENFit till konformad infart (50-pack) 

 

Till enteral infart ”Nutrisafe 2-sond” (Vygon) utan ENFit/konform  

Spruta  

22649  Nutrisafe 2 (Vygon), enteralspruta (20 ml) Vygons säkerhetskoppling  
22650  Nutrisafe 2 (Vygon), enteralspruta (60 ml) Vygons säkerhetskoppling 

Adapter 

26326 Lila adapter mellan ENFit och Vygons säkerhetskoppling. 
Med adaptern kan man beställa Nutrifit och Enteral ISAsaf Home.  

23796 Lila adapter mellan konform och Vygons säkerhetskoppling 

 

Övrigt 

Ryggsäck till Compat Ella (både ryggsäck och bordsstativ krävs!) 

26327 Bordsstativ till Compat Ella. Används som insats i  ryggsäcken. 

26328 Ryggsäck utan bordsstativ 

Flexibaggle 

16171  Compat Flexibaggle (500ml) 


