Qufora® IrriSedo
Ballonsystem
Naturlig og nænsom rektal irrigation.
Qufora® IrriSedo Ballonsystem er særligt velegnet
ved nedsat førlighed.
Hver 10. af os har problemer med afføringen, som vi
enten ikke kan holde på eller komme af med – til skade
for helbred og livskvalitet.
Med rektal irrigation får du kontrol over din afføring,
reducerer tiden på toilettet væsentligt og bestemmer
selv tid og sted.
Qufora® IrriSedo Ballonsystem er særligt velegnet til
personer med nedsat førlighed og afføringsproblemer
forårsaget af bl.a. rygmarvsskader, spina bifida eller
multipel sklerose.

NYHED
Coated
engangskateter

KONTINENS

Ved daglig brug opnås kontinens,
og forstoppelse modvirkes

LIVSKVALITET

Social livskvalitet og almen fysisk
tilstand forbedres generelt

VELVÆRE

Ingen gener ved forstoppelse såsom
manglende appetit, oppustethed,
træthed og kvalme

HYGIEJNE

Forbedret intimhygiejne som følge
af kontinens

KONTROL

Kontrol genvindes, så afføringsproblemer ikke længere styrer hverdagen

HELBRED

Reducerer risiko for urinvejsinfektion
og hæmorider

Systemet betjenes med en regulator, der styrer processen
i fire trin.
Systemet er velegnet til personer med behov for en større
vandmængde og/eller til personer med nedsat førlighed.

Velegnet til
• personer med nedsat bevægelighed
i fingre og hænder
• personer med balanceproblemer
• langsom tarmfunktion

• kronisk forstoppelse og kronisk afføringsinkontinens
• neurogen tarmdysfunktion forårsaget af bl.a. rygmarvsskader, spina bifida eller multipel sklerose

Reducerer indtagelse af laksativer

Qufora® IrriSedo Ballonsystem			
REF-nummer

OneMed varenummer

Produkt

Indhold

58101-002 / 58102-002

945360 / 945364

Basissæt REGULAR / Basissæt SMALL

1 regulator med pumpe og velcrobånd, 1 1,5 l vandpose,
2 rektale ballonkatetre (2 irrigationer)

58201-015 / 58202-015

945362 / 945366

Tilbehørssæt REGULAR / Tilbehørssæt SMALL

1 1,5 l vandpose, 15 rektale ballonkatetre (15 irrigationer)

58301-010 / 58302-010

945361 / 945365

Katetersæt REGULAR / Katetersæt SMALL

10 rektale ballonkatetre (10 irrigationer)

Producent
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Spørgsmål vedrørende produktet

Levering og salg
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Email: mitqufora@mbh-international.com
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Qufora® IrriSedo Ballonsystem med coated engangs-ballonkateter, er velegnet at bruge alene, siddende på toilettet,
eller med hjælp fra sundhedspersonale. Systemet består af
et selvsiddende rektalt ballonkateter, der fyldes med vand,
når katetret er indført i endetarmen. Katetret er coated, og
glidemidlet aktiveres med vand umiddelbart før brug.

Qufora® er et registreret varemærke tilhørende MBH-International A/S. Alle rettigheder tilhører MBH-International A/S, 3450 Allerød, Danmark.
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