
Sonda de Silicone 6000 Sobre a Sonda 
• Produzidas 100% em silicone, são flexíveis e adaptam-se facilmente à anatomia do paciente, 
permitindo uma introdução suave e sem traumas;

• Conector “y” em silicone que confere perfeita adaptação a todos os tipos de equipos;
 
• Possui tubo extensor entre o “y” e a porta proximal do fio-guia, podendo ser removido em caso de 
aumento do comprimento da sonda. *Repasse de sonda;

• São resistentes e suportam longos períodos em contato com a acidez do suco gástrico sem perder suas 
propriedades elásticas, podendo permanecer em uso por até seis meses no paciente;
 
• Acompanham fio-guia em aço inox (modelos adulto e infantil) e fio-guia em nylon (modelo 
neonato e pediátrico). Pré-lubrificada;

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

Sonda para Alimentação Enteral  
Medicone 6000 foi desenvolvida para 
proporcionar conforto e segurança na 
alimentação enteral dos pacientes 
impossibilitados de receberem sua dieta por 
via oral.

100%
silicone
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Registro ANVISA: 80020550062 - Material promocional destinado a profissionais da saúde. 

Vantagens

As Sondas para Alimentação Enteral Medicone são produzidas com silicone grau farmacêutico de alta 
qualidade, proporcionando um produto:

• Completamente biodegradável, 
portanto, ecologicamente correto;

• São de fácil higienização, pois a dieta 
não se deposita nas paredes da sonda; 

• Esterilizadas em óxido de etileno;

• Biocompatíveis, atóxicas por excelência, 
apirogênicas, não irritam e nem provocam 
reações alérgicas.



TAMANHO DIÂMETRO COMPRIMENTO (mm) 

05 FR 40 cmNeonato

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: 
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Conector proximal em “Y” em silicone
Adaptável 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 silicone: pode ser localizado com RX.

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

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

Ponteira 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 na ponteira para 
auxiliar na manutenção de um fluxo elevado.

Modelos neonato
O tamanho 5 FR contém 4 orifícios laterais desencontrados 
no tubo e não possui ponteira distal. 

Modelos pediátricos e infantis
Nos tamanhos 6 FR e 8 FR há ponteira tipo tampão e o 
tubo possui 4 orifícios laterais desencontrados.




