
SONDAS DE GASTROSTOMIA:

• Silicone grau médico.

• Balão de silicone inflável com 
extremidade plana, desenvolvido para 
segurança do paciente

• Anel de fixação 90° assegurando o 
conforto do paciente.

• Disponível em 12, 14, 16, 18, 20 e 24 Fr.

• Linha radiopaca ao longo do tubo.

• O único balão com ponta distal plana 
que foi desenvolvido para fácil inserção 
e remoção. Quando colocado, o formato 
do tubo reduz o risco de úlcera.

• O anel de retenção de 90° permite 
uma posição anatômica da sonda para 
completo conforto do paciente.

Referência (*) Diâmetro (Fr)

GP-0524ZFB 24Fr

GP-0520ZFB 20Fr

GP-0518ZFB 18Fr

GP-0516ZFB 16Fr

GP-0314ZFB 14Fr

GP-0212ZFB 12Fr

(*) Algumas referências podem não estar disponíveis em alguns países. Por favor contacte seu distribuidor local para 
verificar a disponibilidade. Kit esterelizado por gás ETO.



PRIMEIRA COLOCAÇÃO DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA 
PERCUTÂNEA (GEP) KIT (PULL)

• Silicone grau médico

• Kit completo de colocação para fácil e 
seguro procedimento (Técnica Pull)

• Suporte interno desenvolvido para 
reduzir acidentes com retiradas não 
intencionais

• Conexão universal para alimentação

• Adaptador 90° para completo conforto 
do paciente

• Linha radiopaca ao longo do tubo

• Suporte interno radiopaco

Referência (*) Diâmetro (Fr)

GP-024 24

GP-020 20

(*) Algumas referências podem não estar disponíveis em alguns países. Por favor contacte seu distribuidor local para verificar a disponibilidade. Kit 
esterelizado por gás ETO.

(*) Algumas referências podem não estar disponíveis em alguns países. Por favor contacte seu distribuidor local para verificar a disponibilidade. Kit 
esterelizado por gás ETO.

• Pull Peg tubo removível • conector universal de alimentação com luerlock • anel 

de fixação 90° • Kelly aço inox • Tesoura aço inox • Bocal • Alça rotatória 5Fr • 

Clamp • Agulha de punção • Campo Fenestrado • Fio guia com loop • Bisturi • 2 

envelopes de gel lubrificante estéril • Seringa • Instrução de uso

Pull Peg Kit inclui:

Referência 
(*) Tamanho Comprimento 

efetivo
Volume 

do balão

GBP-244520

24Fr

45mm

20ml

GPB-244020 40mm

GPB-243520 35mm

GPB-243020 30mm

GPB-242520 25mm

GPB-242020 20mm

GBP-204520

20Fr

45mm

20ml

GPB-204020 40mm

GPB-203520 35mm

GPB-203020 30mm

GPB-202520 25mm

GPB-202020 20mm

GBP-184515

18Fr

45mm

15ml

GPB-184015 40mm

GPB-183515 35mm

GPB-183015 30mm

GPB-182515 25mm

GPB-182015 20mm

Referência 
(*) Tamanho Comprimento 

efetivo
Volume 

do balão

GBP-164515

16Fr

45mm

15ml

GPB-164015 40mm

GPB-163515 35mm

GPB-163015 30mm

GPB-162515 25mm

GPB-162015 20mm

GBP-144510

14Fr

45mm

10ml

GPB-144010 40mm

GPB-143510 35mm

GPB-143010 30mm

GPB-142510 25mm

GPB-142010 20mm

Teeny® Button sonda de reposição anatômica:

• Linha radiopaco de tubo.

• Tubo de conexão oferecido com 90° 
e conector reto de fácil infusão de 
preparação nutricional semi sólida.

• Sistema luer-lock para fácil conexão 
com o tubo.


