
Sonda para Gastrostomia Sobre a Sonda 
Sonda para Gastrostomia Medicone é produzida em 100% silicone. É apresentada em diferentes diâmetros 
e balão de ancoragem em dois volumes (5 mL e 20 mL). É indicada para pacientes:

• Impossibilitados de ingerir medicamentos e/ou alimentos por via oral;
• Com mal formação do trato digestivo alto;
• Submetidos a cirurgias gastroesofágicas;
• Com gastrostomia ou enterostomias transitórias ou permanentes.

Características
• Via de condução e conectores transparentes;
• Linha radiopaca azul ao longo de sua via de condução;
• Três vias: 1 via para administração da dieta, 1 via para medicamentos e 1 via para preenchimento do balão;
• Balão de ancoragem interno;
• Anel de fixação externo com pontos de ancoragem;
• Possui anel de identificação no conector, de diferentes cores, para facilitar a identificação da sonda. 
   O anel também é o indicativo da via para preenchimento do balão de ancoragem;
• Marcação de posicionamento a cada 2 centímetros.

TAMANHO D.E. (mm) CAPACIDADE DO BALÃO (mL) COMPRIMENTO (mm) 

5 mL e 20 mL

5 mL e 20 mL

5 mL e 20 mL

5 mL e 20 mL

5 mL e 20 mL

5 mL e 20 mL

5 mL e 20 mL

230

12 Fr Ø 4,00
14 Fr Ø 4,70
16 Fr Ø 5,30
18 Fr Ø 6,00
20 Fr Ø 6,70
22 Fr Ø 7,30
24 Fr Ø 8,00

Sonda para Gastrostomia Medicone 
é uma sonda para alimentação enteral via 
ostomia (fístula gastrocutânea) realizada na 
parede do abdômen para a passagem da 
dieta enteral. 

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

• Fisiologicamente inerte;
• Não provoca irritação nem reação alérgica;

• Antiaderente e hidrofóbico;
• Altamente translúcido.

100%
silicone

Registro ANVISA: 80020550047 - Material promocional destinado a profissionais da saúde. 


