ENFIT VOOR EEN BETERE PATIËNTVEILIGHEID
In 2015 wordt de nieuwe internationale standaard voor
connectoren van toedieningssystemen voor medische apparatuur
geïntroduceerd. Dit is onderdeel van het project Stay Connected
dat gefaseerd in 2015 en 2016 wordt uitgevoerd.
Deze nieuwe standaard geeft de eisen aan, die aan connectoren
van klein kaliber voor vloeistoffen en gassen gesteld worden.
Hierdoor wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk, niet-gerelateerde
systemen met elkaar te verbinden.
De eerste connector die geïntroduceerd gaat worden is de
nieuwe connector voor enterale toepassing: ENFit.
ENFit wordt gefaseerd ingevoerd. Om de overgang soepel te laten verlopen, zal er een
transitiefase zijn vanaf september 2015. Tijdens deze periode bieden leveranciers u
transitieconnectoren aan, die aansluiting op de huidige voedingssonde en bijspuitpunt
mogelijk maken. Deze transitieconnectoren zullen standaard bijgesloten worden bij alle
enterale pomptoedienings-systemen. Daarnaast zullen deze connectoren ook los
verkrijgbaar zijn. De ENFit sondes zullen vanaf kwartaal 1 2016 beschikbaar zijn. Heel
2016 zal in het teken staan van de transitie naar ENFit. Deze transitiefase is essentieel
omdat hiermee geborgd wordt dat sondevoedingspatiënten in de gehele keten aangesloten
worden met de beschikbare (transitie) producten.
Voor een overzicht van de tijdslijnen en meer details ga naar www.stayconnected.org, naar
de fabrikanten en facilitaire bedrijven van producten voor enterale toediening of naar de
website van de LNAG. www.lnag.nl.

Info over Gedsa
De Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA) is een handelsassociatie zonder
winstoogmerk die is opgericht ter bevordering van de introductie van internationale normen
voor toedieningssystemen in de gezondheidszorg. GEDSA, waarvan fabrikanten,
distributeurs en leveranciers van enterale voedingsmiddelenapparatuur over de hele wereld
lid zijn, bevordert de informatiestroom met betrekking tot het drie-fase-plan. Het is bedoeld
om de veiligheid van de patiënt te bevorderen alsmede een optimale toediening van
enterale voeding door het risico op verkeerd verbonden toedieningssystemen te verkleinen.

Deze informatieleaflet is mogelijk gemaakt door alle fabrikanten en leveranciers van medische apparatuur en
toebehoren.

