
 

 

 

Head B. Braun Medical OÜ kliendid! 

 

Meilt on küsitud infot selle kohta, miks ollakse Euroopas 

ja mujalgi maailmas järk-järgult üle minemas uut tüüpi 

ühenduslüliga enteraalse toitmise tarvikutele. 

 

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) on 

töötanud välja ISO 80369 standardi, mis käsitleb meditsiinis kasutatavaid väikeseavalisi 

liitmikke vedelikele ja gaasidele. Selle standardi kolmas alajaotus ISO 80369-3:2016 puudutab 

enteraalse toidu manustamistarvikuid. 

 

ISO 80369-3:2016 standard kinnitati põhjusel, et paljude riikide tervishoiupraktikas leidus 

näiteid letaalselt või raske tervisekahjustusega lõppenud juhtumitest, kus 

manustamissüsteemide valesti ühendamise tõttu on patsientidele manustatud kas 

mittevastavat ravimit seedetrakti või siis enteraalse toitmise preparaate intravenoosselt või 

hingamisteedesse. 

 

Leidmaks lahendusi valeühenduste riski vältimiseks ja patsientide turvalisuse kaitseks kutsus 

ISO kokku projektgrupi PG-3, kuhu kuulusid nii arstid, eksperdid, registeerimisala ametnikud 

kui meditsiinitarvikute tootjate esindajad erinevatest riikidest. See töögrupp kujundas, 

ühtlustas ja kinnitas uut tüüpi enteraalse toitmise ühenduslüli standardi. Uuele standardile 

vastava turvalise ühenduslüli registreeritud kaubamärk on ENFit®. 

 

 



Uue standardi alusel tuleb kliinilises toitmises üle minna uut tüüpi konnektoriga enteraalse 

toitmise manustamissüsteemidele ja tarvikutele, mistõttu tootjad on lõpetanud vana tüüpi 

ühendusega tarvikute tootmise. See puudutab enteraalse toitmise sonde, 

manustamissüsteeme ja toitmis- ning loputussüstlaid. 

 

Uus standard ei sätesta kindlat värvikoodi, vaid üksnes uute ENFit® ühenduslülide 

konstruktsiooni, kuju ja suuruse. Sellegipoolest kasutab B. Braun nagu mitmed teisedki tootjad 

enteraalse toitmise tarvikute kiireks tuvastamiseks lillat värvikoodi. ENFit® konnektorid ei 

ühildu vahetult Luer ega lehtertüüpi otsikutega.   

 

Sõnumit uuele ISO standardile vastava ohutu konnektori vajadusest enteraalsel toitmisel 

vahendab mittetulundusühinguna tegutsev ülemaailmne enteraalse toitmise tarvikute tootjate 

ja tarnijate assotsiatsioon (GEDSA), kelle missiooniks on edendada kõike, mis muudaks 

enteraalse toitmise võimalikult turvaliseks ja ohutuks ning kiirendada uuele ISO standardile 

vastavate ENFit®  ühenduslülide juurutamist praktikasse.  

 

Patsientide turvalisuse tagamiseks teeb GEDSA-ga koostööd ka B. Braun. 

 

ENFit® ühenduslüli tagab turvalise ühenduse patsiendi toitmissondi ja sonditoidu 

manustamissüsteemi või toitmissüstla (boolustoitmisel) vahel. 

 

 

 

 

 

 



• Manustamissüsteemi patsiendipoolse otsa ENFit® ühenduslüli on female-tüüpi ja seda 

saab ühendada üksnes patsiendi toitmissondi male-tüüpi pordiga.  

 

 

 

 

 

 

• Enteraalse toitmise süstlad, millel on samuti female-tüüpi ENFit® ühenduslüli, sobivad 

kokku vaid manustamissüsteemi kolmikraani pordiga või süsteemi male-tüüpi 

konnektoriga. 

 

 

Uue ISO 80369-3:2016 standardi originaaltekstiga saate soovi korral tutvuda veebis: 

https://www.evs.ee/tooted/iso-80369-3-2016 
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