Linusvästen
Bärsystem till barn
med sondnäring
Ett unikt bärsystem i
modern, sportig design
som gör att barn med
behov av sondnäring
också kan leva ett
aktivt, lekfullt och
spontant liv.

Linus-västen
• Barnen kan vara aktiva medan de sondmatas, pumpen och
aggregatet är dolt och skyddat under lek.
• Kan användas såväl sommar som vinter, både inom- och
utomhus och under ytterkläderna.
• Aggregatet ligger intill kroppen vilket gör att sondnäringen
håller sig varm under kalla dagar.
• Västens design ger bra viktfördelning eftersom pumpen
bärs på höfterna och minskar belastningen på ryggen.
• Tillverkad i ett mjukt och skönt material och kan tvättas i
maskin i 40 grader.
• Finns i storlekar från 2-10 år och i två fina färger, rött och
blått.
• Både Amika nutritionspump och Applix smart passar i västen tillsammans med EasyBag sondnäringsförpackning och
EasyBag mobile-aggregatet.

Tillbehör
Linus-pads

Tvättbara mjuka kompresser som används under knapp/PEG. De är tillverkade i ett mjukt material med bambu-fleece närmast huden. Bambu
absorberar fukt 3 ggr så bra som bomull, är antistatiskt, allergi- och hudvänligt och naturligt antibakteriellt. Linus-pads kan tvättas i 40 grader
och torktumlas. De säljs i 10-pack och finns i olika färger.

Linus-knapphål
Strykmärken, tunna vävda etiketter, som är lätta att stryka på kläderna
över hålet vid knappen/PEG:en. På så vis slipper man dra upp barnets
kläder när sondnäringen ska kopplas på och av, och när man ska ge
mediciner. Linus-knapphål tål att tvättas i 60 grader. Säljs i 10-pack i
olika färger.

Linus-produkterna utvecklas och tillverkas
i Norge av LinusCare.

Beställningsinformation
Linusvästen beställs genom kundservice, tel: 020-116 68 44,
kundservice@fresenius-kabi.com. Tillbehören kan beställas från e-butiken
på www.fresenius-kabi.se. Mer information om storlekar, tvättråd och
instruktionsfilm hittar du på www.fresenius-kabi.se/linusvasten
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Linus-stomibälte är ett mjukt och elastiskt bälte som skyddar knappen/
PEG:en vid lek, träning, när barnet sover eller i andra situationer då man
vill skydda knappen/PEG:en. Det är tillverkat i materialet Outlast, som är
värmereglerande och känns behagligt mot huden. Det finns i två storlekar och i färgerna blått, rött och grönt.
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